
 
 

Indsamling til opvaskemaskine 

 
Den gamle opvasker siger farvel og tak. , så nu er det tid til at skaffe en ny opvaskemaskine til 

forsamlingshuset. Formanden har doneret det første tilskud og bestyrelsen har fulgt trop. 

Bestyrelsen håber, at medlemmerne også vil give en skærv med til den nye opvaskemaskine.  

 

Forsamlingshuset siger tak for alle tilskud, der kan betales via mobil pay 88875. 

Se opslag via Facebook på dette link. 

 

Bestyrelsen for forsamlingshuset 

https://www.facebook.com/groups/Laastrup


 
 

4,5 millioner til Værestedet 

 
Fjordklyngens områdefornyelse er med det tværgående projekt fornyelse af Kulturcenter 

Værestedet, nu kommet et skridt nærmere at kunne realiseres. 

En arbejdsgruppe bestående af repræsentanter fra Fjordklyngen, Kulturcenter Værestedet, 

borgerne i Låstrup, arkitektfirmaet Labland og Viborg Kommune har siden 2017 arbejdet på at 

søge penge hjem til renovering af den eksisterende skolebygning, så bygningens rum kan gøres 

mere fleksible og ikke mindst åbnes op, så det får et mere indbydende udtryk. Indtil videre er der 

lavet projektbeskrivelse og skitsetegninger og forslag til indretning.  

Planen er, at det nuværende Kulturcenter Værestedet skal løftes, så det bliver et mangfoldigt 

Fjordklyngehus. ’Det nye Mødested’ skal række ud til hele området ved at samle klyngens 

foreninger og fritidsaktiviteter i fælles faciliteter, skriver fondene i sit tilsagn om støtte.   

Skolen skal bygges om og op om fleksible rum, som ved enkle greb, kan forandres og derved 

understøtte alt fra malerklubben og strikkeklubben til streamede foredrag og fællesspisning. På 

første sal får de unge en fleksibel base, der kan danne ramme om alt fra streaming og spil til en 

lille ’hjemmebiograf’. 

Derudover skal der i ’Det nye Mødested’ skabes rum for udeaktivitet. Mødestedet skal f.eks. være 

udgangspunkt for vandring og cykling på Fjordklyngens MTB-rute og den nærliggende 

Himmerlandssti og Hærvejen. Det kræver et løft af bygningerne og de omkringliggende arealer, så 

de bliver attraktive året rundt. 

Pengene er givet som 1-1 kroner, hvilket vil sige, at der skal søges et tilsvarende beløb hjem fra 

andre bidragydere for at realisere støttebeløbet. Hertil søges andre fonde, kommunal støtte og 

lokal indsamling. Der ligger derfor endnu et større arbejde foran, hvis ændring af Fjordklyngens 

mødested skal blive til en realitet. 

Se link til omtale og pressemeddelelse via vores hjemmeside.  

http://www.borupif.dk/forside/2021-nyheder/marts/kulturcenter-vaerestedet-et-skridt-naermere-renovering/


 
 

Udviklingsplan for Låstrup 

 

Udviklingsplanen for Låstrup har nu været i offentlig høring og er klar til endelig politisk 

godkendelse i Viborg Kommune, så der kan arbejdes videre med de forskellige idéer, som 

planen har medført. Heraf er de vigtigste indsat i kortet herover.  

Høringssvar på den offentlig høring kan ses via dette link. 

Viborg Kommune har allerede bekendtgjort, at der tages hul på at kikke på byggegrundene på 

Låstrupbakken. I første omgang bliver det en intern proces i Viborg Kommune med at kikke på 

områdets kvaliteter og begrænsninger. Senere inddrages en arkitekt og der skal arrangeres en 

workshop. Det hele skal ende ud i en revurdering af de restriktioner, der er på området i 

forvejen. I dette arbejde indgår selvfølgelig de høringssvar, der er modtaget i 

udviklingsplanens høringsperiode.  

Der arbejdes også i øjeblikket på at lave første etape af den nye kirkesti til Skringstrup og 

opsættelse af en ny spang. Næste skridt i den proces er at lave aftaler med de involverede 

lodsejere på begge sider af åen. Første etape går dog kun til Simested Å.  

Videreudvikling af Kulturcenter Værestedet til fælles samlingspunkt for Fjordklyngen er 

kommet langt i processen. De aktuelle fonde melder snart ud, om de er villige til at støtte 

projektet, men uanset dette, er der kommet mange gode idéer på bordet, som delvist kan 

iværksættes, så vi kan få et bedre samlingssted for alle borgere, uden at vi behøver at bygge 

det hele om.  

Øvrige projekter vil blive taget op, når de er kommet igennem den endelige politiske proces.  

Mvh. Låstrup Lokalråd 

 

https://viborg.viewer.dkplan.niras.dk/plan/351#/12847


 
 

Livestreaming 2021 på Kulturcenter Værestedet 

Tirsdage kl. 19-21 i gymnastiksalen 

Aarhus Universitet har aflyst alle streamingforedrag i februar og marts 

måned. Desuden er foredraget med ølsmagning i april måned også aflyst. Det 

foredrag kræver 4 ugers forberedelse til distribution af smagsprøver mv. I 

denne usikre tid, er det derfor ikke muligt at afholde disse foredrag. 

De aflyste foredrag vil blive holdt på et senere tidspunkt, som endnu ikke er 

fastlagt. Når det offentliggøres, bekendtgøres det i dette nyhedsbrev.  

 

 

 

Dato for 
livestream 

Titel på 
foredrag 

Forelæser Kort abstract 

13-04-2021 Magtfulde 
mikrober 
der gavner 
dig 

Professor i 
genomforskning Oluf 
Borbye Pedersen, 
Københavns 
Universitet 
 

Bliv klogere på den nyeste forskning om de bakterier, 
svampe og virus som lever i og på hver enkelt af os livet 
igennem. De styrker vores modstandskraft mod farlige 
mikrober, beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker 
vores hjerne og stofskifte positivt. 

 

 



 
 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
2021 

Livestreaming – Kulturcenteret – Magtfulde mikrober, der gavner dig. 13. april 

Muslingefestival Fjordklyngen    8. maj 

Sankt Hans Aften i Låstrup    23. juni 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

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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