
 
 



Nu får Nr. Rind også snart en hjertestarter 

via Hjerteforeningens hjertestarterindsamling 

 

Søndag d. 28. april afholdt Hjerteforeningen indsamling til opsætning af Hjertestartere 

overalt i landet. For at få en hjertestarter, som opsat i varmeskab koster 21.500 kr., skal 

der samles penge ind på minimum 15 ruter.  

I Nr. Rind har der indtil nu ikke været nogen hjertestarter i modsætning til de fleste andre 

landsbyer under postdistrikt  8832 Skals. Derfor tog Nr. Rind Borgerforening initiativ til at 

få tegnet Nr.Rind ind for 15 ruter i distriktet.  

Indsamlingen startede på dagen kl. 9 i Nr. Rind forsamlingshus med morgenbrød, som 

venligt var sponseret af Ib Lund, Spar Skals. Derefter fordelte Indsamlerne inkl.  børn og 

voksne sig på de 15 ruter i Nr. Rind, Låstrup, Lynderup, Sundstrup, Ulbjerg og ikke mindst 

Skals.  

Der blev indsamlet 12. 296 kr., heraf 2.466,50 kr. alene i Nr. Rind og nærmeste omegn – et 

pænt resultat på en konfirmationsdag med strålende solskinsvejr.  

Hjerteforeningen dækker beløbet op til 21.500 kr., så i løbet af i år skulle der forhåbentlig 

også være en hjertestarter og nogle hjerteløbere i Nr. Rind. Vi siger tak til alle, der har 

bidraget til, at vi også i Nr. Rind kan redde liv ved hjertestop. 

Lizzie Melby Jespersen, koordinator for distrikt 8832 Skals.   

 

 

 



 



Lokaldysten 2019 – Nr.Rind og Låstrup 
Torsdag den 6. juni holder Nr.Rind og Låstrup et fælles motionsarrangement. De 2 

byer håber på stor opbakning til arrangementet. Dels så vi kan få en god fælles 

oplevelse med fælles motion og dels for at deltage i konkurrencen mod de øvrige 15 

byer i konkurrencen.  

Hvis vi er rigtig dygtige, er der en god gevinst i sigte. Repræsentanter fra de 2 byer 

har holdt det første planlægningsmøde. Her er arrangørerne blevet enige om, at 

målet er at blive én af de bedste i konkurrencen. I allerheldigste fald, er det allerede 

besluttet, at gevinsten skal gå til at købe en Soundboks, der vil kunne bruges til 

arrangementer i de 2 byer og i de klubber, som støtter op om arrangementet. 

Arrangørerne håber på god opbakning fra områdets fodboldklubber og 

cykelklubben.  

Vil du i din klub have mulighed for at låne en Soundboks, så hjælp med at udbrede 

budskabet i din klub. Soundboksen kan både bruges til musik og med en mikrofon 

som tilbehør, kan den bruges som speakeranlæg. Den er både til udendørs og 

indendørs brug. 

Ved arrangementet bliver der solgt mad og drikkevarer til fordel for fodboldturen til 

Italien i efterårsferien 2021. Det er de fodboldbørn, der også sælger julekalendere 

fra SUB88.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se reklamefilm for Soundboks på dette link.  
 

https://www.hifiklubben.dk/hojttalere/tradlose-hojttalere/soundboks-soundboks-2-bluetooth-hojtaler/?vdly-play-video=x-Yx1crUFFY


 

 Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 

Havedag i Anlægget i Nr.Rind    12. maj 

Muslingefestival     25. maj 

Arbejdsdag Borup Idrætsforening    30. maj 

Fjerde halvleg Borup Stadion    31. maj 

SUB 09 10-års jubilæum     1. juni 

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus   1. juni 

Lokaldysten i Låstrup og Nr.Rind    6. juni 

Fjordklyngen arrangerer mulighed for at lave mad fra naturens skatkammer 8. juni 

Sct. Hans Aften på Borup Stadion. Båltaler Mona Sloth fra Lokalhistorisk 23. juni 

Sct. Hans Aften i Anlægget i Nr.Rind    23. juni 

Byfesten i Låstrup     Uge 27 

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus    10. august 

Tangsafari Fjordklyngen     17. august 

Høstfest i Låstrup Forsamlingshus    21. september 

Havedag i Anlægget i Nr.Rind og ved forsamlingshuset  6. oktober 

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus   9. november 

Juletræstænding i krydset i Nr.Rind    1. december 

Juletræstænding i Enghaven i Låstrup    1. december 

Generalforsamling i Nr.Rind & Lynderup Borgerforening  20. januar 

Generalforsamling Låstrup – Nr.Rind Vandværk   20. februar 

 

 

Nyhedsmail til Borup Idrætsforenings medlemmer og borgere i Låstrup og Nr.Rind 

Nyhedsmailen udgives som udgangspunkt ugentligt mandag morgen. Informationer til nyhedsmailen sendes 

hurtigst muligt til Laastrup@outlook.dk  Opslag forsøges udgivet 2 uger i træk lige op til arrangementet. Inden da 

er det muligt at få et arrangement nævnt i rubrikken ”Vigtige datoer til kryds i kalenderen”.  

Informationer om arrangementer og initiativer med interesse for borgerne i Nr.Rind og Låstrup og 

medlemmerne i Borup Idrætsforening kan optages i nyhedsmailen. Herunder også åbent hus-arrangementer, 

generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.  

mailto:Laastrup@outlook.dk

