
  



!!!Du kan nå det endnu -  
Vi har stadig billetter til salg hos købmændene og Go’on tanken i Sundstrup. 

Køreplanen til Muslingefestival i Sundstrup lørdag den 26. maj 

1. tur: 

Kl. 13:15 Afgang fra Skals kro, kørsel via 

Kl. 13:25 Skringstrup v. busstop 

Kl. 13:35 Låstrup ved forsamlingshus 

Kl. 13:40 Nr. Rind v. busstop / Forsamlingshus 

Kl. 13:50 Ulbjerg v. Købmand 

Kl. 14:00 Ankomst Sundstruphavn. Muslingfestivalen. 

1. tur: 

Kl. 17:00 Afgang fra Sundstruphavn, kørsel via 

Kl. 17:10 Ulbjerg v. Købmand 

Kl. 17:20 Nr. Rind v. busstop / Forsamlingshus 

Kl. 17:25 Låstrup ved forsamlingshus 

Kl. 17:35 Skringstrup v. busstop 

Kl. 17:45 Ankomst Skals Kro. 

1. tur: 

Kl. 17:45 Afgang fra Skals kro, kørsel via 

Kl. 17:55 Skringstrup v. busstop 

Kl. 18:05 Låstrup ved forsamlingshus 

Kl. 18:10 Nr. Rind v. busstop / Forsamlingshus 

Kl. 18:50 Ulbjerg v. Købmand 

Kl. 19:00 Ankomst Sundstruphavn. Muslingefestivalen. 

1. tur: 

Kl. 01:30 Afgang fra Sundstruphavn, kørsel via 

Kl. 01:40 Ulbjerg v. Købmand 

Kl. 01:50 Nr. Rind v. busstop / Forsamlingshus 

Kl. 01:55 Låstrup ved forsamlingshus 

Kl. 02:05 Skringstrup v. busstop 

Kl. 02:15 Ankomst Skals Kro. 

 

 

 

 



 

 
Fjordklyngen havde indvielse af Kærby Bakke grundlovsdag 2017 med to sheltere, udsigtstårn, bålsted og 
toilet. Shelterpladsen har været besøgt meget hele året rundt, blandt andet skoler, institutioner og 
cykelklubber. 

Desværre brændte det ene shelter ned til grunden for en lille uge siden. Shelterpladsen er ikke forsikret og 
foreningen bag pladsen har ikke umiddelbart sat penge af til et nyt shelter.  

Derfor er der taget initiativ til en privat indsamling, der skal rejse penge til opførelse af et nyt shelter.  
Et nyopført shelter, præcis som det gamle, koster 21.250 kr. 

Vi håber at kunne indsamle penge nok til at opføre et nyt shelter med denne indsamling, så pladsen igen 
kan fremtræde harmonisk og med 2 sheltere til gæsterne. 

Kærby Bakke er et skønt sted, som bliver brugt af rigtig mange året igennem. 
Der er en fantastisk beliggenhed og udsigt over Hjarbæk Fjord. 

Fjordklyngen håber, at rigtig mange har lyst til at bakke op om indsamlingen. Alle beløb – store som små – 
modtages med taknemmelighed. 

Bidrag kan indbetales på nedenstående link. 

https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/kaerby_bakke_nyt_shelter/ 

  

 På Fjordklyngens vegne 

Tina og Hans Kurt 

  

https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/kaerby_bakke_nyt_shelter/


Kulturcenter Værestedets Sjægtetur 
 

I samarbejde med Hjarbæk Sjægtelaug arrangeres også i år tur til Hjarbæk, hvor der vil 

være mulighed for en sejltur med en ægte limfjordssjægt, - og selvfølgelig deltager også 

Værestedets egen sjægt L91 "Jonna" i arrangementet.   

 

Husk gerne vind- og vandtæt tøj. Redningsveste udleveres og selve sejladsen foregår efter 

Søfartsstyrelsens retningslinier.  

 

 

              Kulturcenter Værestedets sjægt L91 "Jonna" under VM i Sjægtesejlads i 2017. 

 

Tidspunkt:  Lørdag den 2. juni 2018 kl. 10:00  

Mødested:  Stejlepladsen på Hjarbæk Havn 

Tilmelding: Af hensyn til reservation af både senest 

 mandag den 28. maj, kl. 12:00 til Tilde,  

- tlf.: 6133 4511,  

- email: kulturcenter.laastrup@gmail.com.  

Ved tilmelding kan aftales evt. samkørsel fra Kulturcenter Værestedet. 

 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com


 

På udsmykningsholdets vegne vi jeg høre jer om i ligger inde med noget af følgende som i vil 
donere til byfesten i Låstrup 
 

 Barbie dukker uanset kvalitet 

 Actions mænd uanset kvalitet - de skal males 

 Røde løbere  

 Champagneflasker el.lign. Evt. asti flasker champagne form 

 Store marmeladeglas 

 Lampefatninger til store pærer 

Skriv evt. her i opslag, eller send en mail til info@borupif.dk 

så skal de nok give os besked eller stil det i en kasse ved/i klubhuset og gerne en besked om, 

at i har stillet det til os. 
 

Eller kontakt mig.  
På udvalgets vegne vil jeg gerne sige tak på forhånd. 

 

Med venlig hilsen 
Majbritt Skovgaard Møller tlf. 2889 7481 

Læs mere på Låstrup facebook https://www.facebook.com/groups/Laastrup/ 

 

 

 

mailto:info@borupif.dk
https://www.facebook.com/groups/Laastrup/

