
 
 

Fodbold for de yngste 

 

Fredag den 13. august er der opstart på fodbold for de mindste fodboldspillere i Borup 
Idrætsforening. Se opslag på Borup Idrætsforenings hjemmeside og hjælp med at 
sprede budskabet 

 

Borup Idrætsforening 

http://www.borupif.dk/forside/2021-nyheder/august/fodboldopstart-3-5-aarige-boern-efteraar-2021/
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Kend din Fjordklynge – Låstrup 

 
Har du vandret på Borup Hede- stået på Ulbjerg Klint- set udsigten fra Marens 
Patter- gået på Kirkestien- vandret langs Simested Å eller besøgt Vådområdet i 
Skals Ådal? Eller ét af de mange andre smukke steder som Fjordklyngen har at 
byde på? 

Søndag den 29. august kl. 10.00 er det en vandretur i og omkring Låstrup med 
start fra Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38, 8832 Skals.   

Morten Nielsen er guide på turen, der byder på udsigt over Hjarbæk Fjord og lidt 
lokalhistoriske fortællinger undervejs. Undervejs kommer vi ud i naturen, så tag 
fodtøj og overtøj på efter vejret.  

Efter vandreturen er Fjordklyngen vært ved en kop bagagerumskaffe. Der er 
ingen tilmelding. 

Alle kan deltage, og arrangementerne er gratis. 

Arrangør: Fjordklyngen 



 
 

Yoga på Kulturcenter Værestedet 

 

Hejsa  Jeg er så glad for Yoga  
Vil du også gerne være med , så tilmeld dig nu og vær sikker på en plads på et af 
efterårets mange Yoga tilbud  Måske du også kender en som gerne vil med så vil 
det være fantastisk hvis du lader det gå videre  
Første gang tirsdag den 21/9 Kl 9.00 til 10.05  Igen fra 15.00 til 16.20, hvor der er 
dejligt og afspændende mindfulness de sidste 15 -20 minutter af Yoga timen.  
Om onsdagen: første gang 22/9 aftenhold fra 17.15 til 18.35 hvor der ligeledes er 
mindfulness ca. 15-20 minutter som afslutning på Yoga timen.  
Onsdag aften sluttes på Værestedet med et Power fuld Yogahold kun for mænd fra 
19.00 til 20.05. 
Har et af holdene interesse el. ønskes der yderlig info ang. de forskellige hold, 
yoga typer der anvendes, priser mm.  så fat telefonen ring el skriv snarest på 
29847323  
Husk at medbringe egen måtte eller underlag. 
 

Ønsker jer alle en forsat god sommer  Kærlige sommer smil fra Tove  
 

 



 
 

Lokale fodboldkampe i Borup IF 

  
Hjemmekampe i den kommende uge: 

 

 

Klik her for en opdateret kampliste for den kommende måned. 
Borup IF Serie 3 herrer stilling og kampprogram. 

Borup IF Serie 5 herrer stillling og kampprogram. 

SUB 09 kvinder Jyllandsserien stilling og kampprogram. 

SUB 09 kvinder C 7-mandsbold stilling og kampprogram. 

 

Husk der er Hancock fadøl i hanerne og pølser på 
grillen.  
 
 
 
 
 
 

https://www.dbu.dk/resultater/stadium/1078/kampprogram
https://www.dbu.dk/resultater/stadium/1078/kampprogram
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325162/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325162/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325229/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325229/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325459/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325459/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/332458/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/332458/opslagstavle


 
 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
2021 

Bakkefest Vejlebakken     14. 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    29. august 

Gadefest Låstrup      29. august 

Muslingefestival Fjordklyngen    4. september 

Generalforsamling Fjordklyngen    14. september 

Høstfest Låstrup Forsamlingshus    18. 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 

Afslutningsfest Borup IF     13. 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/ 
 

 

 

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/


 
 

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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