
 
 

Fyraftenssang genstarter 4. april 

 

FYRAFTENSFÆLLESSANG 
PÅ KULTURCENTER VÆRESTEDET 

Den 1. mandag i måneden kl. 16.30-17.15 

Alle kan være med -sangglæde og 

godt humør er eneste forudsætninger.  

 

Kulturcenter Værestedet  
-en aktiv del af landsbyfællesskabet ’Fjordklyngen’ 

 

Låstrupvej 38         8832 Skals 

kulturcenter-laastrup.dk 

86 69 45 10       61 33 45 11 

kulturcenter.laastrup@gmail.com 
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Streamingforedrag på Værestedet – 26. april kl. 1900 

På rumfart blandt mælkevejens planeter 

 
Med teleskoper placeret på satellitter i rummet har astronomer gennem de seneste knap 30 år opdaget 
flere tusinde exoplaneter – dvs. planeter omkring andre stjerner end vores egen Sol. Hør om fund af 
vandplaneter, klippeplaneter og gigantiske gasplaneter. 

Med teleskoper placeret på satellitter i rummet har astronomer gennem de seneste knap 30 år opdaget 
flere tusinde planeter omkring andre stjerner end vores egen Sol. Disse planeter kaldes for exoplaneter. 
Exoplaneterne er ikke blot fjerne udgaver af de planettyper vi kender fra vores eget Solsystem, men viser 
en stor variation i opbygning, størrelse, overfladeforhold og baner om deres moderstjerne. 

I foredraget vil vi bl.a. ”besøge” glohede klippeplaneter hvis overflade er dækket af et flydende lavahav, og 
planeter som hovedsageligt består af flydende vand – et flere tusinde kilometer dybt hav. Andre 
exoplaneter har kulsorte skyer i en varm gasholdig atmosfære. Undersøgelserne af exoplaneterne har vist 
at vores eget Solsystems store gasplaneter som Jupiter og Saturn ikke findes i alle planetsystemer, mens 
planeter på størrelse med Jorden findes i baner om stort set alle stjerner i Mælkevejen 

Forelæser:   Hans Kjeldsen er centermanager i grundforskningscentret Stellar Astrophysics Center (SAC), 
leder af Aarhus Universitets nye tematiske rumcenter, Aarhus Space Center (SpaCe), og sidder derudover i 
en række bestyrelser og komiteer, herunder leder af Det Nationale Instrumentcenter for Dansk Astrofysik 
(IDA) og medlem for Nordisk Optisk Teleskops bestyrelse. 

Sprog:  dansk 

Entré:  gratis 

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 25,- 

Se mere om foredraget via dette link.  

https://phys.au.dk/sac/
https://space.au.dk/
https://ofn.au.dk/sted/166/102
https://ofn.au.dk/sted/166/102


 
 

Fodboldopstart for de yngste i Borup IF 

 

Lørdag den 2. april var områdets børnefodboldspillere inviteret til fodboldtræning og leg med bold på Borup 
Stadion i Låstrup.  

Sara og Laura Ambrosius tog sig af de mindste, hvor der dels leges med bold, men også er plads til andre 
lege. Formålet her er klart, at børnene skal have det sjovt og kan lære at gå til holdsport, hvor man dels kan 
lege og dels kan få gode oplevelser sammen med andre. Til dels også lærer at forstå kollektive beskeder.  

Silje Kjeldgaard og Martin Eriksen tog sig af de lidt ældre børn, hvor der er mere fodbold på programmet. Det 
er børn i U6 og U7 rækken.  

Efter en god træning på græsbanen var der fælles information om den kommende sæson. Karin Elkjær stod 
klar med pølsehorn og saft i klubhuset, så alle kunne få varmen oven på sjov træning.  

Fremover trænes hver torsdag fra kl. 1700 til kl. 1800. Alle er velkomne. Det gælder også søskende og 
forældre, der gerne må kikke med fra sidelinjen og lave sig en kop kaffe i kantinen.  

Der er altid plads til flere i Borup Idrætsforening, og der er plads til at have det sjovt med bold, så velkommen 
til nye gode timer på vores stadion i Låstrup.  

Borup IF 

 



 
 

 

Jeg har på eget initiativ taget kontakt til Skals Kraftvarme for at høre om mulighed for fjernvarme 
i Låstrup. Skals Kraftvarme ser med stor interesse og velvilje i at levere fjernvarme til Låstrup og 
tanker om løsninger er allerede i gang.  

Grunden til at jeg vælger at skrive denne besked så tidligt i forløbet er, at for et sådant projekt 
skal kunne lykkes er det afgørende med en høj tilslutning for at økonomien kan hænge 
sammen. Derfor er min appel til jer som overvejer at skifte til en anden varmekilde om at “slå 
koldt vand i blodet”. Jeg ved det er svært at skulle vente med de stigende gaspriser, men håber 
dog I vil tage det med i jeres overvejelser.  

Fjernvarme i Låstrup er en realistisk mulighed, men der er stadig mange spørgsmål som skal 
besvares før det kan blive en realitet. F. eks fik Simested med sine 215 indbyggere fjernvarme 
fra Aalestrup i 2017, hvilket blev og er en succes. Og måske kan vi det samme her i Låstrup.  

I hører nærmere, men I er også velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.  

 
Ole Pedersen 
Brinken 
 

 



 
 

 



 
 

Frivillige hjælpere søges 
”Det er Borup Idrætsforenings formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke 

sportslige aktiviteter, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udvikle 

medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund.” 

Sådan lyder Borup Idrætsforenings formålsparagraf. De sportslige aktiviteter tager udgangspunkt i fodbolden på 

forskellige niveauer fra børn i 3-5 års alderen til vores mest erfarne fodboldspillere på omkring de 70 år, men 

klubben har også til formål at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund ud fra 

fællesskabet og det sociale liv i klubben.  

Socialt liv er der masser af i Borup Idrætsforening.  

Hver fredag aften er der bankospil i Låstrup Forsamlingshus. Her stiller foreningen 4 frivillige hjælpere til at 

arrangere banko hver 4. fredag. De 4 teams er faste, men med mulighed for at bytte, hvis man er forhindret.  

Hver onsdag er der præmiewhist i klubhuset, hvor frivillige arrangerer gammeldags whist uden trumf. Her møder 

spilleglade medlemmer op og får sig et slag kort og en ostemad over en bajer eller en kop kaffe.  

Idrætsforeningen har 5 faste frivillige hjælpere i økonomiudvalget, der fakturerer, dokumenterer og stiller 

regnskaber op. Økonomiudvalget mødes fast i klubhuset for sammen at holde styr på foreningens økonomi.  

Byfesten i Låstrup arrangeres af et byfestudvalg bestående af frivillige hjælpere. De har hvert år antennerne ude 

for at finde aktiviteter og underholdning til årets byfest. Byfestudvalget holder mange planlægningsmøder op til 

byfesten i uge 26 eller 27, og der kan godt komme sved på panden under byfesten, når der skal tages hurtige 

beslutninger.  

Byfesten har også et teltudvalg, som står for vedligehold af vores byfesttelt og gulv til byfesten. Desuden står 

teltudvalget for opstilling og nedtagning af teltet i forbindelse med byfesten. Her holdes ikke så mange møder, 

men praktisk håndelag er en betingelse for at være med i dette udvalg.  

Kridterne står for stregerne på vores fodboldbaner og for almindeligt vedligehold omkring banerne, ligesom der 

holdes opsyn med stadionområdet i hverdagene.  

Endelige har Borup Idrætsforening et kantineudvalg, som står for salg af pølser, fadøl og sodavand til vores 

hjemmekampe og at lave kaffe og the til spillere og gæster.  

Det var blot de faste udvalg. Dertil kommer frivillige timer til hjemmeside, arbejdsdage, legeplads, 

muldvarpebekæmpelse og mange andre aktiviteter.  

Rigtig mange medlemmer og borgere vælger det frivillige arbejde til. Dels giver det klubben en økonomisk 

håndsrækning og dels kommer man med i et fællesskab i klubben. Det siges, at der ikke findes bedre integration 

end frivilligt arbejde, og det har noget på sig. Tilflyttere kan hurtigt lære nogen at kende og få sig en 

omgangskreds, hvis man melder sig til frivilligt arbejde.  

Som det kan ses er det frivillige arbejde en udbredt måde at socialisere sig på i Låstrup. Vi har rigtig mange 

frivillige hjælpere, men der er plads til flere og efterspørgslen af evner er meget bredt. Kan du tænke dig at være 

frivillig hjælper, mangler vi i øjeblikket hjælpere til banko og til kantinedriften. Interesserede bedes henvende sig 

til bestyrelsen. Evt. via vores mailadresse: info@borupif.dk 

Bestyrelsen 

 

mailto:info@borupif.dk


 
 

Affaldsindsamling i Låstrup 3. april 2022 

 
Søndag den 3. april 2022 samledes 37 af Låstrups borgere fra de helt unge til de meget 
erfarne borgere. Låstrup Lokalråd og Danmarks Naturfredningsforening stod for 
arrangementet. Naturfredningsforeningen sponserede plasticposer og kaffe, mens 
lokalrådet sponserede rundstykker. Fantastisk opbakning oven på de 2 seneste års 
corona-arrangementer, hvor indsamlingen foregik uden at borgerne kunne mødes.  

Bent og Stephan serverede kaffe og rundstykker, mens Morten Nielsen bød velkommen 
og fordelte de 12 ruter, der var planlagt. Dagen startede således med hyggeligt samvær, 
for det var jo en god del af arrangementet. Derefter ud på vejene med gule 
sikkerhedsveste over jakken og plasticposer under armen.  

Der var rigelig bemanding til alle ruter, og på 1½ time var der samlet en stor trailerfuld 
affald til aflevering på Revas.  

Dagen sluttede som den var startet med hyggeligt samvær. De interesserede købte sig 
en øl eller sodavand på Værestedet oven på en god vandretur i friskt vejr og med god 
samvittighed.  

Stor tak for god opbakning til arrangementet fra Låstrups engagerede borgere.  

Se flere billeder fra affaldsindsamlingen via dette link.  

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/marts/referat-fra-generalforsamling-i-borup-if-2022/
http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/marts/referat-fra-generalforsamling-i-borup-if-2022/


 
 
DN-Viborg inviterer til studiebesøg på Nørreris BioEnergi Aps. Skovvej 2, 8832 Skals ved Niels Kjeldsen onsdag den 
30. marts kl. 16.00 til ca. 17.30. 

DN Viborgs klimagruppe vil gerne invitere DN-Viborgs medlemmer med venner med til mødet, så vi alle kan høre, 
se og diskutere, hvad denne forholdsvis nye energiform kan bidrage med til den grønne omstilling. Der vil blive 
god tid til spørgsmål. 

Biogasanlægget modtager gødning fra en del nærliggende gårde og sender blandt andet gassen til Skals 
Varmeværk.  Biogasløsninger er ikke blevet mindre interessante efter Ukrainekrisen. 

 

DN vil være vært med en forfriskning undervejs. Tag evt en lille campingstol med, hvis du har svært ved at stå op i 
lang tid. 

Tilmelding til Karstenpaarup@gmail.com  Maks 50 deltagere. 

Med venlig hilsen 
Klimagruppen DN-Viborg  
John Hansen, Stig Jensen, Axel Rejnstrup Kristiansen og Karsten Paarup 

 

mailto:Karstenpaarup@gmail.com


 
 

Støt "Projekt Mødested i Fjordklyngen" 

Send et bidrag til  

MobilePay 699 516 

Fjordklyngen søger fonde og legater til ombygning af Kulturcenter Værestedet 
til Fjordklyngens nye kulturhus og mødested. 
  

• For hver krone vi indsamler giver Realdania sammen med 
Lokale og Anlægsfonden et tilsvarende beløb. 

• Vi opfordrer derfor alle til at give et bidrag efter evne. Alle beløb bliver doblet op 
hjælper os i mål. 

• Du kan også donere via bankoverførsel til Vestjysk Bank til regnr. 9261 konto 
4190120592 

Se  hele 
projektet via 

dette link. 
 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/upl/website/om_landsbykontoret/28.04.2021Prospektwebsize.pdf


 
 

 

 

 



 
 

Se de forskellige modeller på vores hjemmeside. 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/februar/toejsalg-til-medlemmer-fra-borup-idraetsforening/


 
 

 



 
 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Fyraftens Fællessang       4. april 

Strik og Samvær       7. april 

LAN Party fra 2. til 7. klasse i Borup IF klubhus    11. april 

LAN Party for børn fra 7. klasse og ældre i Borup IF klubhus   12. april 

Stjerneløb Fjordklyngen for alle borgere i området    24. april 

Lokaldysten Låstrup/Nr.Rind afvikles fra Nr.Rind Forsamlingshus   2. juni 

Sankt Hans Aften i Låstrup     23. juni 

Byfest i Låstrup uge 26               27. juni til 3. juli 

 

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_06-21/ 
 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_07-21/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_08-21/ 
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https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_06-21/
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https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_08-21/


 
 

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

