
 
 

 

Nyt tag på Borup IF klubhus 

 

Borup Idrætsforenings 27 år gamle tagplader er i ugen 

efter påske blevet skiftet ud, så klubhuset nu står tip top 

klar til en forhåbentlig snarlig fodboldopstart.  

Desuden er isoleringslaget udvidet fra 200 mm til 400 mm 

isolering. Endelig skiftes de sidste 4 af klubhusets gamle 

brune vinduer ud med nye vinduer med energivenligt glas.  

Se omtale af arbejdet på vores hjemmeside via dette link.  

 

 

 

http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/april/nyt-tag-og-mere-isolering-paa-borup-if-klubhus/


 
 

 

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. 

Ombygning Nr.Rind Forsamlingshus 8. arbejdsdag legeplads Borup IF 

  
Ny legeplads på Borup Stadion Corona nedlukning til 10. maj 

 
 

  

 
 
 
 
 
 
 

mailto:laastrup@outlook.com
https://www.facebook.com/nr.rind/posts/3521110044582790
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Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Nr.Rind samler ind til fordel for hjerterstartervedligeholdelse  3. maj 

AFLYST: Muslingefestival Sundstrup    16. maj 

Fjordens Dyreliv – Naturformidlingsprojekt fra Sundstrup  16. maj 

Lokaldysten i Nr.Rind      20. maj 

Nr.Rind Forsamlingshus – Fællesspisning   30. maj 

Konfirmation i Låstrup Kirke    6. juni 

Møde om nyvalg til Menighedsrådet 2020   9. juni 

Fourmet-madlavning – Naturformidlingesprojekt fra Sundstrup  13. juni 

Sct. Hans Borup Stadion     23. juni 

Sct. Hans Anlæget i Nr.Rind    23. juni 

Byfest i Låstrup      Uge 27 

Oldtidsmad – Naturformidlingsprojekt fra Borup Hede  15. august 

Gourmet-svampetur – Naturformidlingsprojekt fra Flensborg Plantage 5. september 

Høstfest i Låstrup Forsamlingshus    19. september 

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus    26. september 

Nr.Rind fælles havedag Anlægget og Forsamlingshuset  10. oktober 

Nr.Rind Forsamlingshus – Fællesspisning   7. november 

Nr.Rind – Juletræstænding    29. november 

Låstrup-Nr.Rind Vandværk generalforsamling   25. februar 

Nr.Rind & Lynderup Borgerforening generalforsamling  27. februar 

 

Kulturcenter Værestedet lukket til den 10. maj. 

Borup IF klubhus er lukket til den 10. maj. 

Ingen fodbold til inden den 10. maj. 

Alle fysiske og sociale aktiviteter i Borup IF aflyst til den 10. maj. 

Alle fysiske kirkelige handlinger aflyst til den 10. maj. 

 

 

 

 

 



 
 

 

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 http://skalsbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=785665 

Skals Skole http://skalsskole.skoleporten.dk/sp 

Min Landsby kalender https://landsbykalender.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7-
e611-810f-0a000fa90c6f 

Min Landsby nyheder https://landsbynyheder.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7-
e611-810f-0a000fa90c6f 

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://skalsbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=785665
http://skalsskole.skoleporten.dk/sp
https://landsbykalender.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7-e611-810f-0a000fa90c6f
https://landsbykalender.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7-e611-810f-0a000fa90c6f
https://landsbynyheder.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7-e611-810f-0a000fa90c6f
https://landsbynyheder.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7-e611-810f-0a000fa90c6f
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
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

