
 
 

Nye streamede foredrag – Kulturcenter Værestedet 

 
Se rækken af efterårets foredrag på dette link.  
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Flystyrt i Låstrup markeres 
75 års dagen 

_______________________________________________________________________________________ 

Tirsdag den 15. oktober kl. 1900  

-Mindegudstjeneste i Låstrup Kirke 

-Kransenedlæggelse ved flyvergraven 

-Kl. 2000 Lektor emeritus Henry Nielsen holder foredrag under navnet  

”I et brus af ild gik flyverne i døden”. 

-Der er mulighed for at få kaffe i forbindelse med foredraget på 

Kulturcenter Værestedet.  

-Desuden udstiller Lokalhistorisk forening i Møldrup sit righoldige 

materiale om flystyrtet.  

-Foredraget er gratis 

_______________________________________________________________________________________ 

Henry Nielsen er lektor emeritus ved Center for 

Videnskabsstudier på Aarhus Universitet. Han er 

barnefødt på Vestergaard i Låstrup i 1940. 4 år gammel 

oplevede han sine forældres frygt for tyskerne, da en 

engelsk Lancaster den 15. oktober 1944 styrtede ned i 

Låstrup.  

Henry Nielsen er ved at skrive sine erindringer til sine nærmeste, og har i den 

forbindelse fundet anledning til at omtale historien om flyveren, der faldt ned i 

barndomsbyen.  

Henry har ikke selv set flystyrtet, men han har med sin erfaring for indsamling af 

materiale fra historiske kilder, sammensat et spændende foredrag. Foredraget er 

krydret med historier fra Låstrup og vidneberetninger fra lokale beboere. Alt sat i et 

historisk perspektiv.  



 
 

 
 



 
 

Fremtidsfuldmagt, arv og testamente 
ULBJERG SENIORKLUB INVITERER TIL FOREDRAG OM FREMTIDSFULDMAGTER, ARV 
OG TESTAMENTE HOS ULBJERG SENIORKLUB DEN 9. OKTOBER KL. 14 PÅ 
GRØNDALSCENTERET I ULBJERG. 

Bliv klogere på reglerne om fremtidsfuldmagter, arv og testamente. Hvordan er dine 
efterlevende stillet? hvor stor er boafgiften? hvordan kan du styre arven efter dig? 
hvordan kan du lave særbestemmelser for dine arvinger? m.m. 

Foredragsholder er jurist Gry B. Nielsen, der har arbejdet med arveret og 
dødsbobehandling i mere end 10 år. 

Kom og hør med, ellers kan du læse mere her:  

https://www.landbo-limfjord.dk/jura/fremtidsfuldmagter/ 

 

Gry B. Nielsen er dagens foredragsholder.  
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Fjordklyngebussen  

Nyt bookingsystem 
 

Fjordklyngebussen og de øvrige minibusser i Hvam og Vristed er nu overgået til et nyt 

bookingsystem og nye procedurer for brugerne.  

Fremover kan man leje bussen allerede fra man er fyldt 21 år mod den hidtidige praksis på 23 år. 

Det er fortsat den person, der har booket bussen, der skal køre, men der er nu mulighed for, at 

man kan registrere sig som medchauffør på længere ture.  

Priserne pr. kilometer afregnes anderledes, men priserne er de samme. Hidtil har man skullet 

tanke bussen ved aflevering og selv betale diesel. Fremover er diesel med i prisen, og prisen er i 

den forbindelse sat op fra 2,- til 3,- kroner. Prisstigningen svarer til den pris, som erfaringerne med 

bussen indtil nu har vist, at bussen bruger af brændstof.  

Hovedformålet med bussen har været at give borgerne i bl.a. Fjordklyngen et alternativ til den 

offentlige trafik. F.eks. til indkøbsture og fælles udflugter. Erfaringerne har vist, at bussen også er 

blevet booket til f.eks. ferieture eller andre ture, hvor bussen er brugt til transport frem og tilbage, 

men ellers har stået ubrugt uden at være til rådighed for andre brugere. Som noget nyt skal man 

derfor nu også betale en timepris på 10 kr. pr. time for bussen. 

For at blive bruger af bussen skal man inviteres til at oprette sig som bruger. Send en mail til 

inge.carlskov@gmail.com eller til joedanmark@me.com. De er Fjordklyngens kontaktpersoner og 

kan sende invitation til brugerne. Det er fortsat gratis at være bruger af Fjordklyngebussen, så sørg 

for at blive registreret med det samme. Det er lettere og mindre stressende, end når man 

pludselig har brug for bussen.  

Skulle der være nogen blandt nyhedsbrevets læsere, der har brug for hjælp til registreringen, så 

hjælper jeg gerne. Kontakt Morten på tlf. 41783523, hvis det er tilfældet.   

Se YouTube video om den nye brug af bilen på dette link. 
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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. 

Midgårdstræf (detektortræf) beretning fra en 
af de 116 deltagere 

Rengøring i Låstrup Forsamlingshus 

 
 

  
Gense Driblr ”Ugens Detalje” på hjemmesiden Renovering af Nr.Rind Forsamlingshus 

 

 
Kunstnergruppen Nordlys udstilling Fjerde Halvleg i Borup IF 
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Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 

Livestream Værestedet ”På rumkrydstogt ud i solsystemet”  8. oktober 

75 års jubilæum for flystyrtet i Låstrup   15. oktober 

Livestream Værestedet ”Snedige bakterier”   22. oktober 

Fællesspisning Kulturcenter Værestedet   28. oktober 

Offentligt borgermøde om Borgerdrevet Borgerplan i Låstrup  28. oktober 

Foredrag om ”Barnevognsturen” med Anne Helene Jensen  28. oktober 

Livestream Værestedet ”Viden om vand”   29. oktober 

Livestream Værestedet ”Mennesker i klimaets brændpunkter”  5. november 

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus   9. november 

Erling Rask Trio besøger Låstrup Forsamlingshus   9. november 

Livestream Værestedet ”Hvordan is og vand dannede Danmark”  12. november 

Afslutningsfest Borup Idrætsforening og SUB 09   16. november 

Livestream Værestedet ”Forædling af mennesket – Før og nu”  19. november 

Livestream Værestedet ”Luften vi indånder”   26. november 

Juletræstænding i krydset i Nr.Rind    1. december 

Juletræstænding i Enghaven i Låstrup    1. december 

Generalforsamling i Nr.Rind & Lynderup Borgerforening  20. januar 

Generalforsamling Borup Idrætsforening   10. februar  

Generalforsamling Låstrup – Nr.Rind Vandværk   20. februar 

 

 

 

 

 

 



 
 

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/ 

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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