
 
 

Lokale fodboldkampe i Borup IF 

  
 

Hjemmekampe i den kommende uge: 

 
Klik her for en opdateret kampliste for den kommende måned. 

Der er åbent i kantinen ved alle seniorkampe. Ved andre 
kampe er vores gæster velkomne til at lave en kop kaffe 
selv eller at købe drikkevarer fra køleskabet ved høflig 
selvbetjening under brug af Mobilpay.  

Borup IF Serie 3 herrer stilling og kampprogram. 

Borup IF Serie 5 herrer stillling og kampprogram. 

Borup IF Serie 6 herrer stilling og kampprogram. 

SUB 09 kvinder Jyllandsserien stilling og kampprogram. 

SUB 09 kvinder C 7-mandsbold stilling og kampprogram. 

 

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/325229/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325286/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325459/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/332458/opslagstavle


 
 

 



 
 

Gourmet Svampetur i 

C.E.Flensborg Plantage 

 
 

Lørdag d. 5. september 2020 kl. 10-14 

 

Sted: Vi mødes ved Skovfogedboligen (Tingvej 37, 9632 Møldrup). 

Pris: 150 kr. 

Tilmelding: VisitViborg.dk. Deltagerantal 30 personer. 

 

Beskrivelse: 

To timers svampejagt i Flensborgs Plantage i mindre grupper, hvor vi 
leder efter gode spisesvampe. Derefter mødes vi igen og gennemgår 
fangsten i fællesskab. I vores udekøkken laver vi små gourmet-retter 
med de mest velsmagende af svampene. NB: Kun de svampe-arter, 
som vi med sikkerhed kan identificere, vil blive anvendt i 
madlavningen. 

Medbring: Tøj efter vejret, en svampekurv samt en svampekniv eller 
en lille lommekniv. 

Arrangør: Fjordklyngen 

http://aarhus.billet-booking.dk/oplevelser/gourmet-svampetur-i-flensborgs-plantage


 
 

 



 
 

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 
 

 

https://www.facebook.com/tove.frederiksen.14?__tn__=%2CdC-R-R&eid=ARBFxPj8DopaTCFdo82G5ZxED8WwjBOFEFEKFPQNWiehOY-mggHm30b7a4YWaGLLhRnA4qgduD1tstJK&hc_ref=ARTYCyYjofsXfAwBb8-_TRlk9AHew-SZMK-u2cjEgmrJxOnAu1ETKO5XeLIGjoAcZXY&fref=nf


 
 

Kend din Fjordklynge – Nr.Rind 

 
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 30. august kl. 10.00 genoptages de fælles vandreture i Fjordklyngen. Denne 
gang er det en vandretur i og omkring Nr.Rind med start fra Nr.Rind Forsamlingshus, 
Kirkevej 2, 8832 Skals.   

Vi tager som en selvfølge, at deltagerne kun møder op, hvis de er friske og uden 
symptomer på at være smittet med Covid-19. Der tilbydes håndsprit og vi opfordrer 
deltagerne til at følge myndighedernes anbefalinger om at holde god afstand undervejs. 
Vis hensyn.  

Efter vandreturen er Fjordklyngen vært ved en kop bagagerumskaffe. Der er ingen 
tilmelding. 
Alle kan deltage, og arrangementerne er gratis. 

Arrangør: Fjordklyngen 



 
 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
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 

2021 

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

