
 
 

 

Kend din Fjordklynge 
Søndag den 24. november kl. 1000 

I Låstrup startede vi den 10. november en række af fælles vandreture med 

præsentation af gode søndags-vandreture i vores lokalområde. Vi kombinerer nu 

dette initiativ med Fjordklyngens nye initiativ, så vi støtter op om Fjordklyngens ture 

og supplerer med vores egne.  

Fjordklyngens initiativ går på månedlige vandreture forskellige steder i Fjordklyngen. 

Turene er alle sidste søndag i hver måned arrangeret af de 6 lokalområder på skift. 

Første gang går turen til Ulbjerg Klint fra Ulbjerg Forsamlingshus kl. 1000. Der vil 

være lokalhistoriske fortællinger undervejs. Alle turene er ca. 5 km lange.  

Efter turen i Ulbjerg er der mulighed for bagagerumskaffe ved forsamlingshuset.  

Låstrup vil gerne støtte op om dette initiativ. Der er mulighed for fantastiske gåture 

overalt i Fjordklyngen, og nu er muligheden for at opdage dem, vist frem af lokale 

beboere. Der er mulighed for god inspiration til kommende vandreture, når familien 

er på besøg, eller når man har et par timer i overskud på en god søndag.  

Der er mulighed for at køre med i Fjordklyngebussen fra Kulturcenter Værestedet i 

Låstrup med afgang kl. 0940. Tilmelding til fælleskørsel til Morten Nielsen, tlf. 

41783523. 

 



 
 

 

Årets BIF’er 2019 

 
Ved Borup Idrætsforenings afslutningsfest, blev titlen som "Årets 

BIF-er 2019" udnævnt. Kenni Elkjær overtog den ærefulde titel fra 

Joachim Hvid.  

Se omtale på vores hjemmeside. 

 

http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/november/årets-bif-er-2019/
http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/november/årets-bif-er-2019/


 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

Livestream Kulturcenter Værestedet 

Forædling af Mennesket 

 

Tirsdag den 19. november kl. 1900. 

Der er mulighed for at købe kaffe og kage 
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Omtaler af arrangementer i Låstrup, Nr.Rind og Fjordklyngen 

Hver uge er der masser af arrangementer og initiativer i vores lokalområde. Omtaler der ønskes medtaget i 
nyhedsbrevet bedes sendt til laastrup@outlook.com senest søndag aften, så kommer de med i nyhedsbrevet 
mandag morgen. 

Herunder er indsat link til omtaler, der er bragt i andre medier f.eks. Ugeavisen, Facebook mv. Klik på billede eller 

tekst for at følge linket. 

Afslutningsfest i Borup IF Årets BIF’er 2019 

  
Vandretur på Borup Hede Erling Rask Trio i Låstrup Forsamlingshus 

  
Stor sum penge til Kulturcenter Værestedet Tilbygning af Nr.Rind Forsamlingshus 
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Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 

Livestream Værestedet ”Forædling af mennesket – Før og nu”  19. november 

Lotterispil  med kaffesponsor Skals Installationsforretning  22. november 

Vandretur med Fjordklyngen til Ulbjerg Klint med lokalhistorisk information 24. november 

Livestream Værestedet ”Luften vi indånder”   26. november 

Lotterispil med Det store adventspil    29. november 

Juletræstænding i krydset i Nr.Rind    1. december 

Juletræstænding i Enghaven i Låstrup    1. december 

Workshop for styregruppen til fornyelse af Værestedet  2. december 

Vandretur med Låstrup Lokalråd    8. december 

Luciaoptog Kulturcenter Værestedet    12. december 

Lotterispil Bonustudsen er løs    13. december 

Lotterispil med kaffesponsor Meny Kaffe   20. december 

Vandretur med Fjordklyngen i Skringstrup   29. december 

Vandretur med Låstrup Lokalråd    12. januar 

Generalforsamling i Nr.Rind & Lynderup Borgerforening  20. januar 

Vandretur med Fjordklyngen i Skals    26. januar 

Vandretur med Låstrup Lokalråd    9. februar 

Generalforsamling Borup Idrætsforening   10. februar  

Generalforsamling Låstrup – Nr.Rind Vandværk   20. februar 

Vandretur med Fjordklyngen i Låstrup   26. februar 

Vandretur med Låstrup Lokalråd    15. marts 

Vandretur med Fjordklyngen i Nr.Rind   29. marts 

Vandretur med Låstrup Lokalråd    12. april 

Vandretur med Fjordklyngen i Sundstrup   26. april 

 

 

 



 
 

 

Tip om gode eller sjove hjemmesider på nettet.  

Låstrup officielle hjemmeside http://www.borupif.dk/laastrup/ 

Borup Idrætsforening  http://www.borupif.dk/ 

Kulturcenter Værestedet http://www.kulturcenter-laastrup.dk/ 

Låstrup Forsamlingshus  http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/ 

Låstrup Kirke  http://sogn.dk/laastrup/ 

Skovbørnehaven Fredly  http://skalsbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=785665 

Skals Skole  http://skalsskole.skoleporten.dk/sp 

Spar i Skals  https://spar.dk/butik/spar-skals   

Viborg Kommunes side om Låstrup https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup 

Vejrudsigten for Låstrup https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/Låstrup/ 

Gamle billeder for Låstrup og Omegn https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/  

Ugeavisen  https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/ 

Skals Hallen og svømmehal https://skalshallen.dk/ 

Lyn og torden liveopdatering http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php 

Flystyrt i Låstrup 1944  https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf 

Risgården hjemmeside  https://risgaard.net/ 

Viborg Kommune tip til forvaltning https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-

goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip  

Landsbyapp med fælles kalender https://landsbykalender.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-

6cd7-e611-810f-0a000fa90c6f 

 

 

 

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.  
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