
 
 

Vinder af Fjends Cup 2021 

 
Borup IF’s herrehold vandt lørdag den 31. juli 2021 Fjends Cup efter 5 kampe 

i den forløbne uge. I indledende pulje tabte holdet 0-2 til Feldborg-Haderup i 

den første kamp. Derefter vandt holdet 1-0 over Ravnsbjerg-Løgstrup, 2-0 

over Stoholm og i semifinalen vandt holdet 0-3 over hjemmeholdet fra 

Sparkær. I finalen blev NUGF Viborg overvundet 1-3.  

Ud over at vinde i den samlede konkurrence vandt Borup holdet også Fair 

Play pokalen. Kun ét gult kort gennem 5 kampe, gjorde Borup til det mest 

fairplay spillende hold i turneringen, og træner Kristian Kjær vandt trænernes 

indbyrdes tips-konkurrence med 3 rigtige tippede kampe.  

Se videosammendrag fra finalekampen via dette link. 

Se Fjends Cup nyhedsfeed via dette link.  

Se fotos og interviews med trænere og spillere via dette link. 

Stort tillykke til de dygtige spillere 

https://www.youtube.com/watch?v=dLomphmXCXc
https://fjendscup.dk/cms/
https://www.facebook.com/FjendscupLiveUpdate


 
 

Åbent hus i skoven – 7. august 2021 

 

ÅBENT HUS ARRANGEMENT I PLANTNINGSFORENINGENS SKOV D. 7. AUGUST 

Viborg Plantning og Landskabsforening, som ejer skoven med skiltet 

”VELKOMMEN i SKOVEN” på Ugelrisvej mellem Skals og Møldrup (se 

Fjordklyngens Magasin nr.3), byder velkommen til Åben skov d. 7. august kl. 

14:00 - 16:30. Der er gratis kaffe med brød samt prøvesmagning af æblesaft 

lavet af de gamle æblesorter, som står i skoven.   

Villy Mougaard fra Blomstergården ved Rødding holder indlæg og 

rundvisning kl. ca. 14:30 om læplantning og skovrejsning i relation til 

forbedring af biodiversiteten. Foreningen vil også gerne have nye 

medlemmer, så den kan fortsætte og udvide sit arbejde til gavn for naturen 

og biodiversiteten. 

Alle er velkomne. Tilmelding senest 5. august til Laust Nørskov på tlf. eller 

sms 21 29 05 47 med angivelse af antal deltagere mht. forplejningen. 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
2021 

Åbent hus i Skoven Ugelrisvej    7. august 

Generalforsamling Låstrup Forsamlingshus   16. august 

Borgermøde Låstrup Forsamlingshus    16. august 

Låstrup Nr. Rind Vandværk generalforsamling   19. 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_06-21/ 
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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.  
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