
 
 

Borup IF rykker op i serie 2 

 
Borup Idrætsforening tabte sæsonens sidste kamp i serie 3 med 1-0 mod 
Hersom/Bjerregrav IF på udebane i Bjerregrav. Trods nederlaget er holdet tilbage 
i serie 2 efter 15 års fravær.  

I dette efterår har holdet vundet 10 kampe, spillet 2 uafgjort og har tabt 2 kampe 
mod netop Hersom/Bjerregrav IF, så Borup endte øverst i tabellen med 34 point 
mod 33 til Hersom/Bjerregrav. De skal nu ud i mindst én playoffkamp om 
oprykning til serie 2 sammen med Borup.  

Herreholdet og teamet omkring fejrede oprykningen først på banen, derefter i 
klubhuset i Bjerregrav og endelig hjemme i vores eget klubhus i Låstrup. 

Festen fortsætter lørdag den 12. november kl. 1800, hvor Borup Idrætsforening 
holder afslutningsfest i Låstrup Forsamlingshus. Se opslag andetsteds i dette 
nyhedsbrev, hvor der også er information om tilmelding til festen.  

Se omtale af oprykningen via dette link.  

(OBS links i nyhedsbrevet følges ved at holde tasten ”CTRL” nede og klikke på linket med musen) 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/oktober/borup-if-herrer-rykker-op-i-serie-2/


 
 

 

 



 
 

Kend din Fjordklynge – Låstrup 

 
Sidste søndag i måneden bød traditionen tro på vandretur med Fjordklyngen. Denne gang fra Engedalvej i 
Låstrup, hvor Bent Christensen og Ole Kruse var guider for dagens 60 deltagere. Der var planlagt en 5,3 
kilometer lang vandring gennem fra spangen i Engedal via Engedalvej, gennem Skovbørnehaven Fredly i Sønder 
Borup og tilbage via Låstrupvej til Hunhøj i Øster Låstrup. Derfra retur til spangen, hvor Stephan og Gudrun 
ventede med kaffe og brød til deltagerne.  

Undervejs fortalte Bent og Ole om Den Gamle Kirkesti, fiskeretten fra Fruens Dam til Blå busk, skovbørnehaven 
Fredly, og så fik deltagerne udpeget det 3 bundne skel, hvor Madam Phillipsen af pastor Wahl fra Låstrup blev 
manet i jorden i midten af 1870erne. Der blev udpeget stedet, hvor Låstrup-Skals Jagtforening i midten af 
70erne havde skydebane ved Ørnhøje, og endelig læste guiderne op fra sagnet ”Jætternes kamp i Låstrup”. Det 
var på Hunhøj, hvor der er prægtig udsigt over Låstrup, Simested Ådal og ikke mindst præstegårdsbakkerne med 
der lyngklædte bakketoppe.  

Se omtale af turen på Låstrups hjemmeside via dette link.  

(OBS links i nyhedsbrevet følges ved at holde tasten ”CTRL” nede og klikke på linket med musen) 

 

 

 

 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/oktober/kend-din-fjordklynge-i-laastrup/


 
 

Vores Urolige Klode 
Streamingforedrag på Værestedet – 1. november kl. 1900 

 
Trods vor magt over naturen udgør jordskælv og tsunamier stadig voldsomme og uforudsigelige trusler mod 

liv, ejendom og infrastruktur. Men jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og oven vande og 

afslører detaljer om Jordens dybe indre. 

Forelæser:  geofysiker Bo Holm Jacobsen 

Sprog:  dansk 

Entré:  gratis 

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

Se mere om foredraget via dette link.  

(OBS links i nyhedsbrevet følges ved at holde tasten ”CTRL” nede og klikke på linket med musen) 

 

 

https://ofn.au.dk/sted/166/102
https://ofn.au.dk/sted/166/102


 
 

Succesfuld Haunted House i Fjordklyngen 

 

Der var gys, gru, hvin og tænders gnidsel, da Fjordklyngen lørdag aften fejrede 
halloween med endnu en runde Haunted House i Kulturcenter Værestedet i Låstrup. 

Arrangementet var stillet på benene af en lokal gruppe kreative sjæle, der kalder sig 
selv for Halloweenerne, og de havde gjort et kæmpe arbejde for at gøre 
kulturcenteret uindbydende, uhyggeligt og afskrækkende, og det var lykkedes til 
overmål. 

Med 213 betalende gæster blev arrangementet en bragende succes, hvor overskud 
fra arrangementet går ubeskåret til ombygning af Kulturcenter Værestedet til hele 
Fjordklyngens nye mødested og kulturhus.  

Oven i indtjeningen fra arrangementet topper Realdania og LOA fondene pengene op 
med et tilsvarende beløb, så kæmpe stort tillykke med alle aktører, frivillige og 
halloweenere.  

Se omtale af arrangementet på Låstrups hjemmeside via dette link.  

(OBS links i nyhedsbrevet følges ved at holde tasten ”CTRL” nede og klikke på linket med musen) 

 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/oktober/succesfuld-haunted-house-i-fjordklyngen/


 
 

Viborg Stift Folkeblad bragte lørdag en større artikel om den forestående 
ombygning af Kulturcenter Værestedet til hele Fjordklyngens Kulturhus.  

Folkebladet skriver i artiklen, at Viborg Kommune forventes at frigive den 
resterende del af finansieringen, som kræves for at de mange fondsmidler fra 
private og offentlige fonde frigives. Her tænkes først og fremmest på Realdania 
og LOA fondene, men også en del andre fonde herunder Nordea Fonden har 
givet fornemme bidrag til dele af ombygningen og udendørs arealer ved det nye 
kulturcenter.  

Se hele artiklen på Viborg Stifts folkeblad via dette link.  

 

     

 

https://viborg-folkeblad.dk/artikel/pengene-er-der-stor-ombygning-af-samlende-kulturhus-kan-snart-begynde
https://viborg-folkeblad.dk/artikel/pengene-er-der-stor-ombygning-af-samlende-kulturhus-kan-snart-begynde


 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

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


 
 

 

 



 
 

 



 
 

   

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Vores Urolige Klode 1. november 

Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet 7. november 

Fællesspisning i Nr.Rind 10. november 

Fællesspisning i Låstrup – Formandens asparges-suppe med brød 15. november 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Fagre nye genetiske verden 15. november 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Datalogien i din lomme 22. november  

Kend Din Fjordklynge – Nr.Rind  27. november 

Juletræstænding i Nr.Rind 27. november 

Juletræstænding i Låstrup 27. november 

Fællesspisning i Nr.Rind 5. december 

2023 

Kend Din Fjordklynge – Sundstrup 29. januar 

Generalforsamling i Nr.Rind og Lynderup borgerforening 6. februar 

Generalforsamling Låstrup-Nr.Rind Vandværk 23. februar 

Kend Din Fjordklynge – Ulbjerg 26. februar 

Kend Din Fjordklynge – Skringstrup 26. marts 

Kend Din Fjordklynge – Skals 30. april 

 

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/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_09-22/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_10-22/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_11-22/ 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_09-22/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_10-22/


 
 

 

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=9930ceb8d165
4ccc8a2a7f96cc0800a2&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/ 
 

Fjordklyngen www.fjordklyngen.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.com 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/
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://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
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/
http://www.fjordklyngen.dk/
mailto:Laastrup@outlook.com

