
 
 

Byfesten i Låstrup som vi kender den er aflyst 

 
Byfestudvalget og bestyrelsen for Borup Idrætsforening har igen i 2021 truffet 

den svære beslutning, at byfesten, som vi kender den, er aflyst.  

Som det ser ud i øjeblikket, er der godt nok ikke forsamlingsforbud for udendørs 

aktiviteter, men det er der for et byfesttelt. Udvalget og bestyrelsen er enige om, 

at byfesten er bygget så meget op omkring aktiviteter i teltet, at vi ikke tør binde 

an med at holde en byfest som vi kender den.  

Dele af byfestteltet bliver rejst, så vi kan holde Sct. Hans Aften. Det normale 

teltkøkken bliver ikke stillet op, men der bliver mulighed for at få tag over hovedet 

Sct. Hans Aften og til eventuelt andre arrangementer. Det kunne være EM-

kampe på storskærm eller andre arrangementer, der ikke er fastlagt endnu.  

Byfesten som vi kender den bliver desværre ikke til noget i 2021. Beklager.  

 

Bestyrelsen 

 



 
 

Ny mobilmast i Låstrup 

 

Viborg Kommune undersøgte over en længere periode mobildækningen i 

store dele af kommunen. Undersøgelsen viste, at området ved Nørremarken 

og Nørre Rind havde en dårlig dækning for mobiltelefoni og data.  

Derfor er der nu rejst en ny mobilmast på Risgårdvej 1 i Låstrup. Masten skal 

imødekomme kravene til øget dækning med de nye tilbud, som 

mobilselskaberne ruller ud 

Se hele godkendelsen via dette link.  

http://www.borupif.dk/forside/2021-nyheder/maj/ny-mobilmast-i-laastrup/


 
 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
2021 

Kend Din Fjordklynge – Skringstrup    30. maj 

Sankt Hans Aften i Låstrup    23. juni 

Hærvejsløbet gennem Fjordklyngen    26. juni 

Konfirmation i Låstrup/Lynderup    26. juni 

Kend Din Fjordklynge – Skals    27. juni 

Generalforsamling Kulturcenter Værestedet   25. august 

Kend Din Fjordklynge – Låstrup    30. august 

Muslingefestival Fjordklyngen    4. september 

Generalforsamling Fjordklyngen    14. september 

Kend Din Fjordklynge – Nr.Rind    26. september 

Kend Din Fjordklynge – Sundstrup    31. oktober 

Kend Din Fjordklynge – Ulbjerg    31. november 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Tip om gode eller sjove hjemmesider på nettet.  
Låstrup officielle hjemmeside http://www.laastrup.dk/ 

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

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

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

Låstrup Kirke http://sogn.dk/laastrup/ og http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-
kirke/ 

Skovbørnehaven Fredly https://skalsbh-viborg.aula.dk/ 

Skals Skole https://skalsskole.aula.dk/ 

Viborg Kommune referater https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-
referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2
a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12 

Låstrup/Nr.Rind Vandværk http://laastrupnrrindvand.dk/ 

Spar i Skals https://spar.dk/butik/spar-skals   
Viborg Kommune side om Låstrup https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup 

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

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

Gamle billeder fra Låstrup og omegn https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/  

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

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

Flystyrt i Låstrup oktober 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  

Danmark set fra luften Klik på dette link for at se hjemmesiden med masser af gamle luftfotos fra hele Danmark.  

Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og 
Omegn 

http://www.moeldrup-arkiv.dk/ 
 

Hjarbæk Sjægtelaug www.sjægt.dk 

Kirkernes hjemmeside https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/ 

 
 
 
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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