Fodboldopstart 3-5 årige børn
Efterår 2020

Fredag den 7. august, kl. 1615 er trænerne igen klar til at tage imod de yngste
fodboldspillere fra 3 til 5 år på fodboldstadion i Låstrup, Låstrupbakken 10, 8832
Skals.
Træneren er igen i år Sara Ambrosius. Hun og bestyrelsen håber på god opbakning
fra hele egnens børn. Det er ikke en forudsætning, at man kan spille fodbold for at
deltage. Det sociale ved at mødes og gå til en holdsport er mindst lige så vigtigt i
Borup Idrætsforening. Så kan det med fodbolden kan komme hen ad vejen.
Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå til fodbold, og når det så er sundt
samtidig, så kan man slå 2 fluer med ét smæk. Der er altid kaffe til forældrene i
klubhuset, og det er selvfølgelig i orden, at man overværer træningen fra
sidelinjen.
Medlemmerne af Borup Idrætsforening kan frit bruge vores faciliteter, så er der
brug for et sted til en børnefødselsdag eller et klassearrangement, så kan vores
faciliteter og klubhus lånes til formålet. Dog kommer fodboldarrangementer altid i
første række. Har du sådanne ønsker, så kontakt én fra bestyrelsen eller trænerne.
Vel mødt til sunde og sjove timer på Borup Stadion i Låstrup.

Fodboldsæsonen efterår for seniorer

Søndag den 9. august starter efterårssæsonen på Borup Stadion for herreseniorerne
i både serie 5 og serie 3.
Serie 5 herrerne spiller mod Skals FF

kl. 1530

Serie 3 herrerne spiller mod Ørslevkloster IF

kl. 1800

Fra kantinen fortsætter vi forårets forsøg med at sælge fadøl og frankfurtere for en
halvtredser. Vi bestræber os på at have pølserne klar fra omkring kl. 1700.
Der er link til alle hjemmekampe på vores hjemmeside øverst til højre i topmenuen
eller via dette link. ”Hjemmekampe”
Vi håber på god opbakning til vores hjemmekampe, så vores unge fodboldspillere
kan mærke opbakningen.
Der opkræves ikke entré, kaffe og te er sponseret, så der er mulighed for at bruge
lommepengene i kantinen i stedet.
Vel mødt til gode fodboldoplevelser på Borup Stadion.

Yoga og Mindfulness på
Kulturcenter Værestedet

Instruktør Tove Frederiksen indbyder igen til yoga og mindfulness på Kulturcenter
Værestedet i Låstrup med start den 12. august.
Formiddags Yoga fra 8.30 til 9.40
Yoga med særlige skåne hensyn fra 10.00 til 11.00
Eftermiddags yoga, men hvor Mindfulness øvelser også er en del af Yoga klassen fra 15.30 til 16.55
Aften yoga, hvor Mindfulness også er med fra 17.15 til 18.40
Yoga med Power kun for mænd fra kl 19.15 til 20.15

(opstart 9. september)

OBS Yoga formen på de forskellige hold er blandet med forskellige yoga former.
Såsom Hatha Yoga, Astanga, Power/ Yoga med flow og slutter typisk af med stille Yin Og til sidst slutter
Yoga timen med en dyb guidet afspænding
Alle covid 19 retningslinjer følges.
Så vi passer så godt på os selv og hinanden
Der er begrænset antal pladser.
Alle SKAL medbringe egen underlag og der vil være sprit ved indgangen
Alle er velkommen, men pga Corona situationen er tilmelding vigtig, så snart som mulig på 29847323
Varm sommer hilsen til jer alle
Jeg glæder mig så meget til vi ses til Yoga

Tove Frederiksen
Sundstrup Zoneterapi

Oltidsmad på Borup Hede - Fjordklyngen

Kom med på en spændende rejse tilbage i tiden.
Fortidens beboere af Fjordklyngen var afhængige af,
hvad de kunne finde i naturen, hvis de skulle overleve.
Lørdag d. 15. august kl. 10-14 gør vi dem kunsten
efter, når vi indtager Borup Hede og bygger jordovn
samt laver mad af det, vi kan finde i naturen. Der
samles spiselige urter og maden tilberedes med frø
og gamle kornsorter. Husk tøj efter vejret.
Pris: 150 kr.
Tilmelding
på: http://fjordklyngen.dk/…/naturfo…/oldtidsmad-paaborup-hede/

Arrangør: Fjordklyngen

Vejfesten i Låstrup aflyses

Arkivfoto fra fest i 2006

Låstrupvej vejfest udskydes til 2021
Komiteen for Låstrupvej vejfesten (Bjarne og Lisbeth + René og Anne Marie) har
besluttet at udskyde vejfesten til 2021 pga. Covid-19.
Det har været svært at planlægge arrangementet på grund af de forskellige
retningslinier fra myndighederne som jo skulle passe til antal mm.
Da vi for nyligt kunne se at afstandskrav mm. blev sådan at vi faktisk kunne holde
vejfest, er forsamlingshuset optaget hele august. Formentligt fordi der er et
efterslæb af fester fra foråret der skal afvikles.
Så .. vi springer over i år, men kommer stærkt igen i 2021.
Mvh.
Anne Marie og René (Nummer 50)
Lisbeth og Bjarne (Nummer 48)

Indsamling af pap og papir.

Viborg Kommune ændrede strategi for sortering af affald i 2018. Det betød at
affaldet nu sorteres direkte ved forbrugeren i husstanden. Papir, glas,
madaffald og plastic sorteres i hver deres beholder og hentes med lastbil
direkte ved kunden.
Borup Idrætsforening har gennem mange år samlet papir og pap i containere
ved klubhuset i Låstrup. Revas har oplyst at ordningen fortsætter i hvert fald
resten af 2020. Der er derfor fortsat muligt at komme af med papir og pap i
Låstrup, selv om de fleste nu får mulighed for selv at sortere der hjemme.
Efter den nye ordning er der fortsat ikke mulighed for at aflevere pap
derhjemme, så derfor gør vi nu opmærksom på, at denne mulighed fortsat er
til stede, ved at køre til klubhuset og aflevere sit pap og papir, hvis det måtte
knibe med plads i de nye affaldsspande.
Vi håber, at borgerne vil respektere, at affaldscontaineren til almindeligt
affald, kun er til affald fra idrætsforeningen, for vi betaler efter vægten på
affaldet og mister derfor penge, når der lægges privat affald i containeren.
Støt genbrugstanken og støt idrætsforeningen på én og samme gang.

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Opstart børnefodbold 3-5 år

7. august

Oldtidsmad – Naturformidlingsprojekt fra Borup Hede

15. august

Orienteringsmøde om menighedsrådsvalg

18. 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
Borup Idrætsforening
Låstrup Forsamlingshus
Kulturcenter Værestedet
Låstrup Kirke

http://www.laastrup.dk/

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://sogn.dk/laastrup/ og
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/

Skovbørnehaven Fredly
Skals Skole
Min Landsby kalender

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

Låstrup/Nr.Rind Vandværk

https://landsbykalender.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7e611-810f-0a000fa90c6f
https://landsbynyheder.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7e611-810f-0a000fa90c6f
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
https://risgaard.net/

Min Landsby nyheder

Risgården hjemmeside.
Viborg Kommune – tip til forvaltning
Danmark set fra luften

https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-ogvej/HjaelpGivEttip
Klik på dette link for at se hjemmesiden med masser af gamle luftfotos fra hele Danmark.

Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og
Omegn
Hjarbæk Sjægtelaug

http://www.moeldrup-arkiv.dk/

Kirkernes hjemmeside

https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/

www.sjægt.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.

