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20 Års Jubilæumsfest 
29. september 2018. 
Bestyrelsen byder velkommen til et brag af en fest lørdag   d. 
29. september. Vi fejrer hallens 20 års fødselsdag. Billige 
billetter kan købes inden frem til 9/9 hos de lokale handlende 
og i hallen - der spares 50kr pr billet.

Bord bestilling kan arrangeres mail: laurbjerghallen@sport.dk. 
Gratis bus hjem til distrikterne i favrskov4ren.

Overdækket fjernes i sommerperioden. 

På hallens østside fjernes det tidligere overdække til dagplejens barnevogne 
mv. funktionen er unødvendig og virker blot som bladsamler.
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Sommer 
træning 
Juli & august er der fri træning i 
fitness for 75 kr pr sommer 
måned.  prisen gælder 
medlemmer efter en måneds 
medlemskab. 

Tennisaftale 
på græs
Vi byder Hadsten Tennis 
velkommen med en stor 
weekend booking henover 
efteråret. Konceptet indebærer 
kunstgræsbane. Hallen har 
fundet plads til 4 x 250 kg 
kunstigt rullegræs. Vi glæder os 
til samarbejdet. 

Beplantning
Du har måske tænkt — det 
mangler vand! Men den rigtige 
historie handler om SALT. Vores 
vinter vedligehold ud i 
snerydning har været rigeligt 
rundhåndet ifm sne og glatføre 
vedligehold, og dele af vores 
bunddække fik et ordentligt 
pulver, hvilket de ikke kunne tåle. 
Vi får nye planter til efteråret , og 
så sættes der sne/salt hegn op til 
vinter, så vores nye planter kan 
sætte sig ordentligt fast.  

LAURBJERGHALLEN 
 Laurbjerghallen | Skolevej 8B | 8870 Langå.



Favrskov Juni 2018

Kaffe med solfaktor  

Baldakin på plads, så nu kan kaffen nydes med baldakin. 
Projektet er blandt andet kommet på plads med hjælp fra 
nogle af vores sponsorere, som samlet har doneret 15,000kr til 
projektet. Særlig tak til: MTDK. MJA. 
FUGETEKNIKEREN,GRANSLEV TØMRER. VENTO 
NORDIC. INDUFLEX. SHELL LAURBJERG

Sponsorere er generelt inviteret til baldakin reception fredag 
d. 6. Juli fra kl. 17:00.

Fortællehjørnet melder klar til kommende oplæg. 

Fortællehjørnet er et samarbejde ml. Laurbjerg Kirke og 
Hallen, 4 foredrag afvikles hen over året. Billetter kan købes 
enkeltvis eller samlet hos Min Købmand i Laurbjerg og i 
hallen til en pris af 60kr stk incl. kaffe. Dørene åbnes kl. 18:00 
foredraget starter kl. 19:00 og varer ca 2 timer incl. Pause. 24. 
oktober kan du høre Anders Bonde som er provst i Favrskov 
“når livet smiler, kan det gøre ondt”. 28/11 får vi besøg af 
Morten Hilmer som fortæller om livet i Sirius patruljen, 
præsenteret af fantastiske fotos. 

Hallen er også på plads til erhvervs messen 
lørdag d. 8. september. 

Erhvervs messen afvikles i hallen lørdag d. 8. september 2018. 
I hallens bod kan du få programmet til de nye 
spændende foredrag i hallens fortællehjørne i 2019. 
Der kan også købes billetter til hallens 
jubilæumsfest d. 29/9 - denne dag er sidste dag 
med billet rabat.

God sommer til alle i Laurbjerg og omegn
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Hvad er det med den 
der sten 

Denne sten blev fundet i 
forbindelse med udgravning til 
hallens fundament 1997/1998. 
Stenen har stået / ligget til hvile i 
20 år men er fundet frem ved 
hjælp af lokale kræfter og god 
dialog. 

Stenen er monteret i foråret 2018 
og skal forhåbentligt pynte der 
de næste 20 år. 

Der er også lagt en mindre sten 
som er fra samme udgravning - 

den er lagt som en bænk eller 
balance sten, og vi mener også 
den fortjener at komme frem i 
lyset. 


