
 
 

Sydbank Pokalfodbold i Borup IF 

 

Borup Idrætsforening er i år tilmeldt Sydbank Pokalturneringen i fodbold. Efter sejr 
mod Hersom/Bjerregrav IF i første runde i lørdags, skal holdet nu møde Helsted fra 
serie 1 på hjemmebane i Låstrup. Det er i aften tirsdag den 16. juni kl. 1900.  

Vejrudsigten siger perfekt fodboldvejr. Varmt, solrigt og næsten vindstille og så er 
der fodbold på Borup Stadion i Låstrup. Det bliver den perfekte kulisse til 
pokalkampen. På papiret en svær modstander, så vores lokale drenge får brug for 
al den opbakning, der kan skrabes sammen. Der er jo igen åbnet for tilskuere til 
fodbold, så vi opfordrer til, at vores lokale borgere kommer ud i det gode vejr og 
følger fodboldkampen fra sidelinjen.  

En betingelse for at have tilskuere til kampen er, at publikum sidder ned. Tilskuere 
opfordres derfor til at tage egene stole med til fodbold.  

Normalt er det gratis at se fodbold i Borup IF. Under pokalkampene er det imidlertid 
holdene, der i fællesskab aftaler, om der skal opkræves entré. Det er endnu 
uafklaret, så tilskuere bedes være beredte på, at der opkræves entré, hvis vores 
modstandere kræver det.   

Kantinen havde til forårssæsonen forberedt at sælge fadøl. Det har ikke været 
muligt på grund af nedlukning af alle aktiviteter. I morgen tager vi hævn og slår 
spunsen af et fadølsanker. Der sælges fadøl og frankfurtere til den favorable pris af 
en flad halvtreller. Fadøl kan skiftes ud med ½ liter sodavand, hvis det ønskes.  

Vi håber på god opbakning til kampen. Vel mødt til endnu gode fodboldoplevelser i 
Borup Idrætsforening. 



 
 

 
Se gode tilbud på siden: https://www.facebook.com/onlinehavefest/ 

 

https://www.facebook.com/onlinehavefest/


 
 

Arbejdsdag Borup Idrætsforening 

 

Igen i år afvikles der arbejdsdag på Borup Stadion. Byfesten er jo desværre 

aflyst, så den skal vi ikke tage hensyn til i år. Derfor afvikles arbejdsdagen i 

år lidt senere end normalt.  

Det sker lørdag den 20. juni med start kl. 0800 i klubhuset. Der lægges ud 

med fælles rundstykker og en kop kaffe.  

I år er legepladsen nærmest i tip top stand, så den skal der ikke laves noget 

ved. Til gengæld kan børn uforstyrret lege på legepladsen eller spille 

fodbold hele dagen. Arbejdsdagen er for hele familien.  

I år har vi fokus på oprydning omkring vores skurby nederst på 

legepladsen. Derfor vil vi opfordre de frivillige, der har mulighed for at køre 

til Revas, om at medbringe bil og trailer til denne transport.  

Ud over oprydning ved skurene er der masser af andre arbejdsopgaver, der 

kan løses af store og små. Vi kan nævne klippe hæk, slå græs, vaske 

sponsorskilte, slå brændenælder, samle Sankt Hans Bål, oprydning i 

boldskur og fyrrum og andet forefaldende arbejde.  

Ud over at arbejde er det også en hyggedag. Alle er velkomne til at deltage 

i det omfang andre aftaler tillader det.  

Vel mødt til endnu en hyggedag på Borup Stadion.  



 
 

 

 



 
 

 



 
 

Sankt Hans Aften i Låstrup 

 

Mange byer aflyser i disses dage deres Sankt Hans Aftens bål og 

tilhørende arrangementer. I Låstrup plejer der at blive brændt bål 

på Borup Stadion. Folketingets forsamlingsforbud tillader i 

øjeblikket højst 50 gæster. Vi plejer at samle langt flere  Derfor må 

vi også tænke alternativt i Låstrup i år.  

Det er Låstrup Lokalråd, der traditionelt står for afvikling af Sankt 

Hans Aften. Således også i år. Hvordan aftenen skal afvikles 

meldes desværre først ud efter et møde i lokalrådet torsdag aften. 

Et er dog sikkert. Det er at der igen i år bliver mulighed for at se 

Sankt Hans Bål under én eller anden form.   

Følg med på www.borupif.dk eller se nyhedsbrevet i starten af 

næste uge.  

Låstrup Lokalråd 

http://www.borupif.dk/


 
 

Byfesten i Låstrup aflyst 

 
Borgerne i Låstrup og rigtig mange af vores gæster lever og ånder for den årlige Byfest på 
Borup Stadion i Låstrup. I år skulle festen holdes fra tirsdag til lørdag i uge 27 under 
temaet "Color". Mange udvalg under byfestudvalget har i vinter og i foråret brugt tid på at 
planlægge og gøre klar til dette års byfest. Derfor har byfestudvalget og bestyrelsen for 
Borup Idrætsforening også trukket beslutningen om aflysning til det yderste. Alle byfester 
og andre større arrangementer omkring os blev hurtigt aflyst, da covid-19 virus havde sit 
indtog i Danmark midt i marts måned. I Låstrup håbede man til det sidste på, at 
restriktionerne blev så lempelige, at Byfesten kunne afholdes under den ene eller anden 
form.  

Med statsministerens udmelding i fredags, blev det dog klart, at det ikke er realistisk at 
fastholde afholdelse af Byfesten 2020. Som det ser ud nu, vil antallet af gæster maksimalt 
blive 50, og det er længe siden, at der i Låstrup er afholdt et arrangement med under 50 
gæster i byfestregi.  

Temaet for Byfesten tages ikke af plakaten. Der er allerede investeret penge og tid i dette 
tema, så når der engang bliver muligt at afholde en byfest igen, så bliver det under samme 
tema. Vi forventer, at det bliver i uge 27 i 2021.  

Vi håber, at der er forståelse for denne svære beslutning. Vi synes, at det vil være 
uansvarligt at afholde en byfest under de nuværende omstændigheder, hvor vi ikke ved, 
hvor stor risiko, der vil være for smittespredning og sygdom.  

Byfestudvalget/bestyrelsen for Borup IF 

 



 
 

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. 

Arbejdsdag 12 og 13 på Borup IF legeplads Bestyrelsen på arbejde i klubhuset Borup IF 

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:laastrup@outlook.com
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/maj/legepladsen-paa-borup-stadion-er-nu-faerdig/
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/maj/bestyrelsen-paa-frivilligt-arbejde-i-klubhuset/
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/maj/legepladsen-paa-borup-stadion-er-nu-faerdig/
http://www.borupif.dk/forside/2020-nyheder/maj/bestyrelsen-paa-frivilligt-arbejde-i-klubhuset/


 
 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Online Havefest i hele Viborg Kommune   19. juni 

Arbejdsdag Borup IF      20. juni 

Sct. Hans Borup Stadion     23. juni 

Sct. Hans Anlægget i Nr.Rind    23. juni 

Konfirmation i Låstrup     27. juni 

AFLYST: Byfest i Låstrup     Uge 27 

Oldtidsmad – Naturformidlingsprojekt fra Borup Hede  15. august 

Generalforsamling Kulturcenter Værestedet   20. august 

Kend din Fjordklynge – Vandretur i Nr.Rind   30. august 

Generalforsamling Fjordklyngen    2. september 

Gourmet-svampetur – Naturformidlingsprojekt fra Flensborg Plantage 5. september 

Naturens Dag Kulturcenter Værestedet    11-13. september 

Høstfest i Låstrup Forsamlingshus    19. september 

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus    26. september 

Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Sundstrup   27. september 

Streamingforedrag – Rejsen ud i Rummet -Kulturcenter Værestedet 6. oktober 

Nr.Rind fælles havedag Anlægget og Forsamlingshuset  10. oktober 

Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Ulbjerg   25. oktober 

Streamingforedrag – Tang – Kulturcenter Værestedet  27. oktober 

Nr.Rind Forsamlingshus – Fællesspisning   7. november 

Streamingforedrag – Smagen af Øl – Kulturcenter Værestedet  10. november 

Streamingforedrag – Tilblivelsen af det moderne menneske – Værestedet 17. november 

Streamingforedrag – Grønlands Indlandsis – Kulturcenter Værestedet 24. november 

Nr.Rind – Juletræstænding    29. november 

Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Skringstrup   29. november 

Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Skals   27. december 

Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Låstrup   31. januar 

Låstrup-Nr.Rind Vandværk generalforsamling   25. februar 

Nr.Rind & Lynderup Borgerforening generalforsamling  27. februar 

Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Nr.Rind   28. februar 

Muslingefestival Fjordklyngen    8. 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

