
LÆBORG SPORTSFEST 19.-21. august 2021 
 

 
 

Kan I mærke det? Livet vender tilbage til normal, sammen med lysten til at være 
sammen med hinanden, snakke, feste og grine. Og nu må vi. 
Det vidste festudvalget desværre ikke, da stregerne til årets Sportsfest skulle sættes. Og 
derfor måtte det nødvendigvis også blive en mere forsigtig model, der blev sat i søen. 
Heldigvis tror vi stadig på, at det bliver en rigtig hyggelig og sjov Sportsfest, hvor vi alle 
sammen kan gøre det vi allermest trænger til; Nemlig bare være sammen og møde 
mennesker, vi ikke har set længe, til en god snak.  
LGU har brug for at lokalsamfundet bakker op, så vi kan blive ved med at skabe liv 
omkring idrætten i Læborg. Sportsfestudvalget håber derfor I tager godt imod 
Sportsfest 2021 – Light version og dukker talstærkt op til både koncert, fællesspisning 
og de øvrige aktiviteter, som I kan læse mere om herunder. 
Vi ses på pladsen! 
Læborg Gymnastik & Ungdomsforening  
 

Torsdag den 19. august. 
19:30 Koncert med Anders Blichfeldt i Multihuset.  

Årets kirkekoncert er rykket i større rammer i Multihuset, så kom med til et 
brag af en aften med stjernen fra Big Fat Snake. Koncerten er arrangeret af 
Læborg Kirke. Billetpris 100 kr. inkl kaffe & kage efter koncerten. Billetter 
bestilles ved Ellen Marie Viuff, tlf. 40414617 eller viuff@c.dk. 
Yderlig information på www.laeborg.dk/laeborg-kirke. 
Der kan før og efter koncerten købes øl og vand i baren. 

 

Fredag den 20. august. 
17:00 Festpladsen åbner. 

Der er aktiviteter for børnene, og baren er åben. På pladsen er der 
mulighed for at høre musik mens man nyder en forfriskning. 

17:00  Tennis.   
Kom med til træningen og få en snak om de gode mulighed for at spille 
tennis i Læborg. 

17:00  Spejdereaktivitet.   
Læborg KFUM Spejdergruppe har opsat spændende aktiviteter og sælger 
lækre madpandekager. 

17:30 Børnefodbold 
 Lokale hold spiller turneringskampe 
18:00  Petanque-event. 

Uøvede og øvede spillere blandes og spiller 
3 doublekampe. Alle kan deltage. 
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Lørdag den 21. august. 
13:30 Festpladsen åbner. 

Der er aktiviteter for børnene, og baren er åben.  
14:00 Aktivitetsdag 

Fra kl. 14 – 17 vil det summe af liv og glade Læborgere på festpladsen. I 
barteltet kan der, som vanligt, købes øl, vand, hotdogs, slush ice, slik osv. 
Du har rigtig god mulighed for at hygge med naboen over en fadøl ved 
bordbænkesættene, der er sat hyggeligt op omkring barteltet. 

Du finder sjove aktivitetsposter spredt ud over hele festpladsen, hvor du 
kan dyste mod din farmor, kammerat, lærer, kone, storebror eller nabo. Du 
dukker bare op og sætter dit eget hold – det kræver ingen særlig 
forberedelse. Aktiviteterne er egnet for alle aldersgrupper og du kan prøve 
alle posterne eller bare dem, du har lyst til. Mon du er god til 
gummistøvlekast, bowling eller hvad med afstandsbedømmelse? 

 
17:30  Fællesspisning og hygge i Multihuset 

Når du har fået rørt lattermusklerne på aktivitetsposterne og smagt på de 
kolde fadøl og sodavand på festpladsen, er det tid til at gå i Multihuset til 
årets fællesspisning, hvor du måske har samlet forældre og børn fra dit 
barns klasse eller spiser sammen med dine naboer. Uanset, så er der, som 
altid, god mad og god stemning. 

Først til mølle….får en af de 150 madbilletter. I år skal du tilmelde dig 
fællesspisningen hos Brian Kodal Hansen ved at skrive eller ringe til 
40995534. Betalingen for spisningen foregår enten kontant på festpladsen 
eller på LGUs mobilepay nr.: 76829. Husk at skrive ”MADBILLET” når du 
overfører. 

Priser: 
 Børn 0-7 år: Gratis 

Børn 8-14 år: 50,- kr. 
Voksne: 150,- kr.  
 

Søndag den 22. august.  
09:30  Fælles morgenmad for alle der vil hjælpe 

med oprydningen. Herefter oprydning. 
 


