
Renovering af multibanen i Borup IF er startet 

Borup Idrætsforening har efter ønske fra spillerne besluttet at lægge kunstgræs på multibanen. Banen 
skulle alligevel igennem en gennemgribende renovering, og derfor lægges den nye bund i den forbindelse.  

Når græsset er lagt oven på den gamle asfalt, er banen klar til montering af nye plader på siderne, så den 
igen kan fremstå i ordentlig og præsentabel stand. Bestyrelsen forventer, at det bliver én af 
arbejdsopgaverne til den årlige fælles arbejdsdag på Borup Stadion.  

Arbejdsdagen afholdes i år lørdag den 9. juni fra om morgenen. 
Særskilt opslag om dette i næste nyhedsbrev eller www.borupif.dk 
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Frivillige søges til renovering af Låstrup Forsamlingshus 

 
 I første omgang er der onsdag den 30. maj kl. 19.00 mulighed for at hjælpe med at stille stillads op 

rundt om huset. Derefter er der planlagt arbejdsdage 

  den 2. og 3. juni,  

 den 9. og 10. juni  

 den 16. og 17. juni. 

 
Låstrup Forsamlingshus har i 2018 fået tilskud til en energirenovering af huset og en udskiftning af taget. 
Arbejdet skal udføres af frivillige hænder med Henning Christensen som sjakbajs. I alt er der søgt 215.000 
kroner hjem til renoveringsopgaven, så arbejdet kan nu begynde. 

Derfor har bestyrelsen for forsamlingshuset bedt borgerne om en hjælpende hånd i de kommende 
weekender, hvor bestyrelsen håber, at såvel medlemmer af forsamlingshuset som lokale beboere vil møde 
op og være med til at sætte vores fælles forsamlingshus i stand. 

I første omgang er der onsdag den 30. maj kl. 1900 mulighed for at hjælpe med at stille stillads op rundt 
om huset. Derefter er der planlagt arbejdsdage den 2. og 3. juni, den 9. og 10. juni og den 16. og 17. juni. 
Desuden vil bestyrelsen gerne vide, om nogen kan hjælpe med opgaver i hverdagene, så arbejdet kan 
overstås så hurtigt som muligt. 

Formand Ole Pedersen tager imod besked om, hvem og hvornår man kan hjælpe.  
Han træffes på tlf. 22 15 68 62. 

Der er arbejdsopgaver af mange forskellige karakterer, så der burde være arbejdsopgaver til alle. 

Kik forbi den 30. maj, så den videre plan kan lægges. 

 



Kulturcenter Værestedets Sjægtetur 
 

I samarbejde med Hjarbæk Sjægtelaug arrangeres også i år tur til Hjarbæk, hvor der vil 

være mulighed for en sejltur med en ægte limfjordssjægt, - og selvfølgelig deltager også 

Værestedets egen sjægt L91 "Jonna" i arrangementet.   

 

Husk gerne vind- og vandtæt tøj. Redningsveste udleveres og selve sejladsen foregår efter 

Søfartsstyrelsens retningslinier.  

 

 

              Kulturcenter Værestedets sjægt L91 "Jonna" under VM i Sjægtesejlads i 2017. 

 

Tidspunkt:  Lørdag den 2. juni 2018 kl. 10:00  

Mødested:  Stejlepladsen på Hjarbæk Havn 

Tilmelding: Af hensyn til reservation af både senest 

 mandag den 28. maj, kl. 12:00 til Tilde,  

- tlf.: 6133 4511,  

- email: kulturcenter.laastrup@gmail.com.  

Ved tilmelding kan aftales evt. samkørsel fra Kulturcenter Værestedet. 
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Udsmykningsudvalget er trukket i arbejdstøjet 

Udsmykningsudvalget under Byfesten i Låstrup er nu trukket i arbejdstøjet, og arbejder frem mod Byfesten 
i uge 26 målrettet på at få gjort udsmykning til telt og sportsplads klar til ugens mange aktiviteter. 

Temaet for årets byfest er som bekendt ”Hollywood”, så udsmykningen 
tager sit udgangspunkt i det tema. Udsmykningsudvalget består i år af 8 
frivillige kvinder og et par handymænd, der går til hånde med opbygning 
af større konstruktioner, hvis udvalget måtte have sådanne ønsker. 

Udsmykningsudvalget har offentliggjort nogle få billeder fra én af deres 
arbejdsdage i værkstedet på Risgården Maskinstation. Ud over 
billederne er udsmykningsudvalget ret så hemmelighedsfulde, for der 
skal jo også være noget at komme efter i byfestteltet i uge 26. 

Ét er dog sikkert, det er, at udvalget går ”all in” på at få udsmykket 
byfestteltet efter årets tema, så der kan nok ses frem mod at gå på den 
røde løber, gensyn med filmstjerner, stjerner, glimmer, gode 
filmoplevelser og meget mere. 

Der er noget at glæde sig til, og Henriette Mikkelsen, der er formand for 
byfestudvalget, oplyser, at det er dejligt, når så mange frivillige og lokale 
virksomheder, dels trækket i tøjet og dels lægger lokaler og materialer til 
forberedelserne til byfesten. 

Kik forbi i byfestteltet i uge 26. Programmet for byfesten offentliggøres 
snart her på hjemmesiden, i ugeavisen og via vores nyhedsbrev. 

Vel mødt til en uge med glimmer og glamour på Borup Stadion i Låstrup 

Læs mere på www.borupif.dk eller Låstrup facebook  

www.facebook.com/groups/Laastrup/ 
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