
 
 

 

Lokalplanen for et nye boligområde på Låstrupvej er nu i offentlig høring frem til den 8. juli 
2021.  

Se hele lokalplanforslaget via dette link. 

Låstrup Lokalråd har tidligt i processen været forelagt idéen til etablering af det nye 
boligområde, for det var vigtigt for bygherren, at der var lokal opbakning til idéen. Idéen bag 
forslaget var at etablere mulighed for på lejebasis at få en mindre bolig med minimal 
vedligeholdelse til den enkelte, men med fællesområde, hvor vedligeholdelsen varetages af 
andre eller i fællesskab. 

Det første forslag indebar en del flere boliger på det samme område. Det var en problematik, 
der fra Lokalrådets side blev udtrykt bekymring om, selv om det arealmæssigt overholdt 
gængse retningslinjer.  

Bygherren har lyttet til Lokalrådets bemærkninger og har på den baggrund reduceret antallet 
af boliger, ligesom der er kom udstykning af 2 byggegrunde med i lokalplanforslaget i stedet 
for endnu en række dobbelthuse.  

Et andet aspekt i Lokalrådets debat om idéen var påvirkning af kulturmiljøet i Låstrup. Der blev 
udtrykt ærgrelse over ændring af byens udtryk med fjernelse af gård og stenhus langs vejen. 
Frygten for, hvad det meget centralt beliggende område ellers ville blive benyttet til, betød dog, 
at Lokalrådet var enige om at støtte op om ændring af status på området.  

Ønsker du at indgive høringssvar kan du bruge dette link. 

Lokalrådet. 

 

http://www.borupif.dk/forside/2021-nyheder/juni/lokalplan-til-nyt-boligomraade-i-laastrup-i-offentlig-hoering/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/hoeringer-og-afgoerelser/boligomraade-ved-laastrupvej-i-laastrup/#hringsperiode


 
 

Byfestteltet rejst i Låstrup 

 

Som bekendt blev byfesten i Låstrup aflyst på grund af corona-restriktioner og 
frygt for nedlukning af samfundet endnu en gang. Restriktionerne er nu lempet 
betydeligt, men det er fortsat ikke muligt at afholde byfest som vi kender det i 
Låstrup. F.eks. skal offentlige arrangementer lukke til midnat, hvilket ikke er 
muligt for vores weekend-arrangementer.  

Selv om byfesten ikke bliver afholdt, er en del af byfestteltet alligevel blevet rejst. 
Dels skal teltet bruges i forbindelse med Sankt Hans Aften og dels er der fortsat 
mulighed for, at der opstår ad hoc arrangementer i uge 26, hvor byfesten normalt 
afholdes.  

Se omtale af teltrejsning via dette link. 

http://www.borupif.dk/forside/2021-nyheder/juni/byfestteltet-2021-rejst/


 
 

 



 
 

 

 



 
 

Sankt Hans arrangement i Låstrup 

 
Onsdag den 23. juni er der Sankt Hans Bål på Borup Stadion i Låstrup. Årets 
båltaler er sognepræst Hanna Kortnum Mogensen.  

Aftenen starter kl. 1800, hvor der er tændt op i grillen til medbragt mad. 
Drikkevarer kan købes i byfestteltet.  

Program for aftenen: 

Kl. 1800                     Tændes grillen op til medbragt mad 

Kl. 1800                     Vi laver bål til snobrød 

Kl. 2000                     Båltale v. Hanna Kortnum Mogensen 

Kl. 2015                     Midsommersang og bål 

Kl. 2100                     Kaffe og kage i byfestteltet. 

  



 
 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
2021 

Sankt Hans Aften i Låstrup – Båltaler sognepræst Hanna Kortnum Mogensen 23. juni 

Hærvejsløbet gennem Fjordklyngen    26. juni 

Konfirmation i Låstrup/Lynderup    26. juni 

Kend Din Fjordklynge – Skals    27. juni 

Generalforsamling Låstrup Forsamlingshus   16. august 

Borgermøde Låstrup Forsamlingshus    16. august 

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 

Livestreaming Værestedet – Big Bang og det usynlige univers  5. oktober 

Livestreaming Værestedet – Yngre med årene   12. oktober 

Livestreaming Værestedet – Pandemier i de sidste 200 år  26. oktober 

Kend Din Fjordklynge – Sundstrup    31. oktober 

Livestreaming Værestedet – Den inderste kerne   9. november 

Livestreaming Værestedet – Vores cellers saltbalance  23. november 

Kend Din Fjordklynge – Ulbjerg    31. november 

 

Link til Fjordklyngemagasinet online 
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen-01-2020/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_02-2020/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_03-20/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_04-20/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_05-21/ 

 

 

 

 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen-01-2020/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_02-2020/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_03-20/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_04-20/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_05-21/


 
 

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.  

http://www.laastrup.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://sogn.dk/laastrup/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/
http://laastrupnrrindvand.dk/
https://spar.dk/butik/spar-skals
https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup
https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/L%C3%A5strup/
https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/
https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/
https://skalshallen.dk/
http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf
https://risgaard.net/
https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/?fbclid=IwAR31VJFYxSlGn4SaUlRi5MVB1YN73zN2gEVBiFR7BzHX8Nv5VjcDcE2l3zs#zoom=16&lat=56.577034150806654&lng=9.374592305975968
http://www.moeldrup-arkiv.dk/
http://www.sjægt.dk/
https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/
mailto:Laastrup@outlook.dk

