Låstrup hepper på Hærvejsløbet

Lørdag den 25. juni 2022 afholder DGI Hærvejsløb, hvor Mountainbikeruten på 85 km
ligesom i 2021 går gennem Låstrup.
Fjordklyngen stiller i år midler til rådighed, så cyklisterne kan få en festlige tur gennem
Fjordklyngens område. De første cyklister forventes i Låstrup ca. kl. 1030.
Sidste år havde Borup IF stillet en bar op på Risgårdvej ved Eva og Morten. Det var
festligt og cyklisterne fik et ekstra boost til turen. I 2022 flytter vi arrangementet ned til
Låstrup Forsamlingshus, hvor der er mulighed for at heppe på cyklisterne.
Der bydes på rundstykker og kaffe til de første 40 gæster. Rundstykker og kaffe er klar
kl. 1000 på vejen uden for forsamlingshuset. Desuden opstilles Borup Baren igen i det
fri, hvor der er mulighed for at tanke gratis fadøl så længe lager haves. Det kan i den
forbindelse oplyses, at det vanlige arrangement i Informationscenteret i Enghaven
denne dag er flyttet hen til forsamlingshuset som en form for

”Pub up Bar”
Vi håber på god opbakning til arrangementet. Tilmelding ej nødvendig.
Vel mødt til et par hyggelige timer i Låstrup.
Låstrup Lokalråd

Kend din Fjordklynge

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 Enge?
Eller besøgt et af de mange andre smukke steder som Fjordklyngen har at byde på?
Fjordklyngen har sammen med lokale Gå-værter i de seks byer planlagt vandreture på
ca. 5 km som vil vise vores fantastiske naturperler.

Søndag den 26. juni kl. 10.00.
Vi mødes på p-pladsen ved Ulbjerg Strand for enden af Tolstrupvej

Vi kommer til at gå i meget kuperet terræn, så husk praktisk fodtøj.
Undervejs på turen vil der blive fortalt små historier om området.
Klokken ca. 11.30 er Fjordklyngen vært ved en kop bagagerumskaffe hos Klintegaarden
B n’ B, hvor den nye ejer vil fortælle om gården.
Der er ingen tilmelding. MVH Fjordklyngen.

Sankthans Aften i Låstrup

Torsdag den 23. juni er der Sankthans Bål på Borup Stadion i Låstrup. Årets
båltaler er Louise Marcussen. Louise er klummeskriver, og hun har lovet at gøre
os alle klogere Sankthansaften, og så har hun selvfølgelig god historie med i til
gæsterne.
Aftenen starter kl. 1800, hvor der er tændt op i grillen til medbragt mad.
Drikkevarer købes i byfestteltet.
Program for aftenen:
Kl. 1800

Tændes grillen op til medbragt mad

Kl. 1800

Vi laver bål til snobrød (snobrødsdej er gratis)

Kl. 2000

Båltale v. Louise Marcussen

Kl. 2015

Midsommersang og bål

Kl. 2100

Kaffe og kage i byfestteltet.

Låstrup Lokalråd

Teltrejsning – Byfesten i Låstrup

Der var brug for alle kræfter, da Borup IF bød på teltrejsning og klargøreing til
byfesten i uge 26. Over 30 af byens borgere mødte frem og deltog i arbejdsdagen
og der var brug for alle kræfter.
Ud over at rejse telt, blev der lagt gulv, bygget køkken, bar, indgang, velkomstskilt,
lavet scene og børnene havde tid til at hygge og lege. Det blev til en hel
arbejdsdag, så stadion og telt nu står klar til de fysiske udfoldelser i uge 26.
Fantastisk med så god en opbakning til årets byfest. Dejligt at de frivillige borgere
kommer, når der kaldes på dem.
Første arrangement i Byfestteltet er grillaften i forbindelse med Sankthansaften,
hvor Louise Markussen kommer og holder båltale. Der er tændt gril, så man kan
grille sit eget medbragte mad og købe drikkevarer i baren.
Se opslag om Sankthans bål via dette link.
Alle glæder sig nu til byfesten i næste uge.
Se flere billeder fra teltrejsning via dette link.

Fodboldafslutning for Super Kids i Borup IF

Sara Ambrosius uddeler medaljer til U6 fodboldbørn i Borup IF
Torsdag den 23. juni holder de søde forboldbørn i Borup IF sidste forårstræning på Borup Stadion i Låstrup.
Her er det U6 spillerne, der får overrakt medaljer efter hjemmestævne mod Houlkær og Overlund lørdag den 18. juni.
Børnene har spillet flere indbyrdes turneringer med børn fra Houlkær og Overlund. Desuden har børnene været til byfest i
Løgstrup med 2 hold for at spille mod Løgstrups børn.
Der startes igen fodbold i august måned. Træningstiderne bekendtgøres på idrætsforeningen hjemmeside, når tiden er nært
forestående.
Indtil videre er sidste chance for at se de gode fodboldbørn til træning på torsdag mellem kl. 1700 og 1800, hvor de børn, der
ikke var med til kampen den 18. juni for deres velfortjente medaljer.

Trænerne Martin Eriksen og Silje Kjeldgaard flankerer de søde fodboldbørn

Kirkekoncert – Låstrup Kirke

Menighedsrådet for Ulbjerg, Lynderup og Låstrup Kirker arrangerer i samarbejde med byfestudvalget
under Borup Idrætsforening koncert i forbindelse med Byfesten i Låstrup. Det er i år i uge 26. Første
indslag til byfesten er kirkekoncerten i Låstrup Kirke efterfulgt af fællessang fra Højskolesangbogen i
byfestteltet på Borup Stadion.
Program:
Mandag den 27. juni 2022:
kl. 1900 Kirkekoncert i Låstrup Kirke med Mathias Haslund Birch.
Kl. 2030 Fællessang med Birthe Reitz inkl. kaffe og kage i Byfestteltet på Borup Stadion.
Mathias Haslund Birch er barnefødt i Viborg. Han har så at sige fået musik ind med modermælken, for
hans mor er organist i Viborg Domkirke og hans far er freelance komponist og dirigent. Han startede
selv med at spille trommer som 10-årig, men musikken fik først for alvor liv i Mathias, da han gik på
musikefterskole, og han fulgte op med musikalsk grundkursus (MGK) på Viborg Kulturskole samtidig
med, at han færdiggjorde sin studentereksamen på Viborg Katedralskole.
Mathias er lidt af en multikunstner, for han spiller forskellige slagtøjsinstrumenter som f.eks. marimba,
xylofon, vibrafon, klokkespil, lille- og stortromme, triangel, tamburin, bækken og pauker. Hvad vi skal
høre i kirken afsløres for dem, der dukker op til arrangementet.
Menighedsrådet og byfestudvalget håber på god opbakning til koncert og efterfølgende fællessang.
Overskud fra salg af kage og kaffe går ubeskåret til ombygning af Kulturcenter Værestedet til hele
Fjordklyngens nye mødested.
Menighedsrådet og Byfestudvalget

Tryllekunstner for børn

Byfestteltet Låstrup Stadion tirsdag den 28. juni 2022.
Program:
Kl. 1730:

Madpandekager og tacos kan købes i teltkøkkenet.

Kl. 1815:

Tryllekunstner Peter Andreas Laursen underholder børn.

Kl. 1845:

FIFA-turnering for alle interesserede

Hygge og spisning for alle i Byfestteltet.
Derefter trylleshow med Peter Andreas Laursen, der med sin barnlige sjæl,
erfaring som skolelærer samt sit gode tag på børn, leverer humoristisk
børnetrylleri. Selv de voksne kan ikke lade være med at kigge med og smile.
I børneforestillingen lægges der meget vægt på at gøre showet så visuelt og
sjovt som muligt. Dette for at fange børnenes opmærksomhed samt at inddrage
de kære små, og gøre dem til tryllekunstnere for en stund de sent vil glemme.
Enkelte bliver udvalgt og kommer op og “shiner” på “scenen”. Showet
kombinerer trylleri, klovneri sjove historier og ballondyr.
Efter trylleshowet er der mulighed for at deltage i FIFA turnering for alle
interesserede. Se særskilt opslag om FIFA-turnering.
Byfestudvalget.

FIFA-Turnering til
byfest i Låstrup
Tirsdag d. 28/6-2022 kl. 18:45
Tag til byfest tirsdag aften med dine venner og
kæmp dig til tops som den bedste til FIFA 22 i hele
Låstrup.
Turneringen foregår i hold på to, så tag din ven med til
turneringen og tilmeld jer i hold, eller tilmeld dig alene, så
skal vi nok prøve at finde en medspiller til dig.
Det er en knockout turnering, så hvis man vinder, går man
videre til næste kamp, og hvis man taber, er man ude.

Tilmelding:
Hvis I gerne vil være med, så skriv hvem I er, og hvilket klubhold I vil
spille med i turneringen. Skriv til Johan Nielsen på tlf. 26 23 52 52
Vi ses i teltet :)

Foredrag med Cykeldrengene

Byfesten i Låstrup har gjort lidt af et scoop til onsdag aften, hvor Cykeldrengene kommer og fortæller
om deres oplevelser under overskriften ”Hold nu kæft, hvor har vi det godt”. Cykeldrengene vandt
blandt andet 5 sæson af Alene i Vildmarken på DR TV, og har cyklet jorden rundt på cykel.
Program onsdag den 29. juni 2022:
kl. 1800 Spisning i Byfestteltet. Denne aften flæskestegssandwich
Kl. 1900 Første del af foredraget med Cykeldrengene.
KL. 2000 Pause med mulighed for at købe kaffe og kage
KL. 2030 Anden del af fordraget med Cykeldrengene
Se mere om Cykeldrengene på vores hjemmeside via dette link.
http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/maj/moed-cykeldrengene-til-byfesten-i-laastrup/

Byfestudvalget

Bilorienteringsløb til byfesten i Låstrup

Igen i år har vi bilorientering med på programmet for sommerfesten i Borup.
Traditionen tro er det torsdag aften i uge 26 det løber af stablen og der vil selvfølgelig
være levende og døde poster der udfordrer deltagernes sanser, motorik, hukommelse og
lokalkendskab. Bådede unge og de lidt ældre bliver med andre ord udfordret på krop og
sjæl.
Der er ligeledes også i år mulighed for at købe et par bingoplader til at give lidt ekstra
spænding på turen rundt i vores skønne område.
Der er som vanligt fine præmier og ikke mindst æren at kæmpe om.
Efter turen, kan der nydes dejlig mad fra grillen samt kolde fadøl og sodavand i teltet på
festpladsen.
Fyld bilen op med venner og familie og kom til det traditionsrige bilorienteringsløb torsdag
aften i Borup og få en hyggelig aften sammen.
Der er udkørsel med start fra Byfestteltet, Låstrupbakken 10, 8832 Skals i tidsrummet fra
1730-1800.
Vi glæder os til at se jer ude på ruten.
Med venlig hilsen
Bilorienteringsudvalget (Line og Majbritt) 😉
Se opslag fra tidligere års bilorienteringsløb på dette link.

Byfesten i Låstrup – Fredag den 1. juli 2022.

Arbejdsplan frivillige Byfesten i Låstrup

Støt "Projekt Mødested i Fjordklyngen"

Send et bidrag til

MobilePay 699 516
Fjordklyngen søger fonde og legater til ombygning af Kulturcenter Værestedet
til Fjordklyngens nye kulturhus og mødested.
•
•
•

For hver krone vi indsamler giver Realdania sammen med
Lokale og Anlægsfonden et tilsvarende beløb.
Vi opfordrer derfor alle til at give et bidrag efter evne. Alle beløb bliver doblet op hjælper os
i mål.
Du kan også donere via bankoverførsel til Vestjysk Bank til regnr. 9261 konto 4190120592

Se hele
projektet
via dette
link.

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Sankthansaften i Låstrup – Louise Marcussen er båltaler
Sankthansaften i Nr.Rind
Pub Up Bar ved Låstrup Forsamlingshus
Byfest i Låstrup uge 26
Kirkekoncert i Låstrup Kirke med fællessang i Byfestteltet bagefter
Trylleshow, FIFA turnering og Byfestkøkkenet er klar med tacos og madpandekager
Foredrag med Cykeldrengene i Byfestteltet
Bilorienteringsløb og Grillfest - Byfesten i Låstrup
Fjordklyngens Naturformidling snapsetur
NERF Turnering, 7aSide fodbold og Rafleturnering - Byfesten i Låstrup
Kæmpe byfest bankospil i Låstrup Forsamlingshus – Byfesten i Låstrup
Sponsor rundstykker og kaffe v. Vestjysk Band – Byfesten i Låstrup
Lørdagsdysten, Spillefuglens time og festaften – Byfesten i Låstrup
Fællesspisning i Nr.Rind
Fællesspisning i Nr.Rind
Affaldsindsamling i Nr.Rind
Fjordklyngen Naturformidling Gourmet Svampetur
Kend Din Fjordklynge – Skringstrup
Fællesspisning i Nr.Rind
Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet
Muslingefestival i Sundstrup
Fjordklyngen Naturformidling – Havnen i Sundstrup
Høstfest i Låstrup
Havedag i anlægget og i forsamlingshuset i Nr.Rind
Hyggedag og fælles frokost i Nr.Rind
Nak og Æd - Outdoorarrangement med madlavning i det fri på Borup Stadion
Kend Din Fjordklynge – Skals
Naturformidling med indvielse af ”Fjordklyngens vilde spiselige spor”
Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Jorden og Livet 3800 mio. års spejling
Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus
Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet
Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Kvantefysikken – Atomernes vilde verden
Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Søvn og immunforsvaret
Haunted House – Kulturcenter Værestedet
Kend Din Fjordklynge – Låstrup
Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Vores Urolige Klode
Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet
Fællesspisning i Nr.Rind
Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Fagre nye genetiske verden
Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Datalogien i din lomme
Kend Din Fjordklynge – Nr.Rind
Juletræstænding i Nr.Rind

23. juni
23. juni
25. juni
27. juni til 3. juli
27. juni
28. juni
29. juni
30. juni
30. juni
1. juli
1. juli
2. juli
2. juli
4. juli
1. august
15. august
20. august
28. august
5. september
5. september
10. september
10. september
17. september
19. september
24. september
24. september
25. september
25. september
27. september
1. oktober
3. oktober
4. oktober
25. oktober
29. oktober
30. oktober
1. november
7. november
10. november
15. november
22. november
27. november
27. november

Fællesspisning i Nr.Rind
Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet
2023
Kend Din Fjordklynge – Sundstrup
Generalforsamling i Nr.Rind og Lynderup borgerforening
Kend Din Fjordklynge – Ulbjerg
Kend Din Fjordklynge – Skringstrup
Kend Din Fjordklynge – Skals

Link til Fjordklyngemagasinet online
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen-01-2020/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_02-2020/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_03-20/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_04-20/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_05-21/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_06-21/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_07-21/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_08-21/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_09-22/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_10-22/

5. december
5. december
29. januar
6. februar
26. februar
26. marts
30. april

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

Låstrup/Nr.Rind Vandværk

http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-ogreferater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d165
4ccc8a2a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12
http://laastrupnrrindvand.dk/

Spar i Skals

https://spar.dk/butik/spar-skals

Viborg Kommune side om
Låstrup
Vejrudsigt for Låstrup

https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup

Ugeavisen

https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/

Gamle billeder fra Låstrup og
omegn

https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/

Skals Idrætscenter og
svømmehal
Lyn og torden liveopdatering

https://skalshallen.dk/

Skovbørnehaven Fredly
Skals Skole
Viborg Kommune referater

https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/Låstrup/

Flystyrt i Låstrup oktober 1944

http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf

Risgården hjemmeside.

https://risgaard.net/

Viborg Kommune – tip til
forvaltning
Danmark set fra luften

https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-ogvej/HjaelpGivEttip

Lokalhistorisk Arkiv for
Møldrup og Omegn
Hjarbæk Sjægtelaug

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

Klik på dette link for at se hjemmesiden med masser af gamle luftfotos fra hele Danmark.

Kirkernes hjemmeside

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

Fjordklyngen

www.fjordklyngen.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.com 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 husarrangementer, generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.

