
 
 

 

Juletræstænding 

 
Søndag den 1. december kl. 1600 tændes juletræet i 

Enghaven i Låstrup. Først er der gudstjeneste i kirken. 

Dernæst tændes træet og arrangementet slutter med 

gløgg og æbleskiver i våbenhuset. 

 

Se opslag på hjemmesiden 
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Familiejulefodboldstævne 

 
Se opslag på hjemmesiden 

   
 

 

http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/november/jule-familie-fodbold-staevne-2-juledag/
http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/november/jule-familie-fodbold-staevne-2-juledag/


 
 

 

Livestream Kulturcenter Værestedet 

Luften vi indånder 

 

Tirsdag den 26. november kl. 1900. 

Der er mulighed for at købe kaffe og kage 
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SUB 88 Julekalenderslag 

 
SUB 88 arrangere i efteråret 2020 en fodboldtur til Italien. 

De fodboldbørn, der skal med på turen sælger i øjeblikket 

julekalendere, hvor al overskud går til turen.  

Alle områder i Fjordklyngen besøges af børnene, så tag 

godt imod de unge sælgere.  

Det kan være svært at finde folk hjemme, så skulle der 

være nogen, der endnu ikke er blevet besøgt, så kan en 

sælger anvises eller aftale om køb af Julekalendere kan 

laves med Steen Hansen på tlf. 23 83 47 49 

 



 
 

 

Kend din Fjordklynge 
Under dette motto startede Ulbjerg, som den første af 

fjordklyngebyerne en ny tradition med fælles vandreture i 

vores flotte natur i Fjordklyngen.  

Første gang var en overvældende succes med over 50 

deltagere fra alle Fjordklyngens 6 lokalområder.  

  

Herover ses til venstre. Ses ét af flere udsigtspunkter, hvor 

Kurt Johansen fortalte om områdets geologi, natur og 

historie. Til højre ses fælles kagebord og kaffe ved Ulbjerg 

Forsamlingshus.  

Selv om der var mange, er der plads til flere. Låstrup holder 

selv en lokal vandretur i Lynderup den 8. december med 

start i bil fra Kulturcenter Værestedet kl. 1000, og 

Skringstrup er vært for næste fjordklynge-vandretur. Det 

sker den 29. december kl. 1000, hvor der er mulighed for 

at få vandret lidt af julefedtet af lover Skringstrup 

vandrerne. 

Se omtale af søndagens arrangement via dette link.  

http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/november/overvaeldende-succes-med-faelles-fjordklynge-gaatur/
http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/november/overvaeldende-succes-med-faelles-fjordklynge-gaatur/


 
 

 

 



 
 

 

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. 

Renovering af Nr.Rind Forsamlingshus 

  
Afslutningsfest i Borup IF Årets BIF’er 2019 

  
Vandretur på Borup Hede Erling Rask Trio i Låstrup Forsamlingshus 
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Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 

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 i Lynderup med Låstrup Lokalråd   8. december 

Luciaoptog Kulturcenter Værestedet    12. december 

Lotterispil Bonustudsen er løs    13. december 

Lotterispil med kaffesponsor Meny Kaffe   20. december 

Familiejulefodboldstævne for hele familien    26. 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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