
 
 

Byfesten i Låstrup vel overstået. 
 

 

Byfesten i Låstrup kulminerede lørdag aften med stor festmiddag for 130 spisende gæster. Skuepladsen for dette 
event var det flot udsmykkede byfestttelt, hvor udsmykningsudvalget havde endnu en Es i ærmet. Servietterne var 
selvfølgelig flot lavet om til blomster i alle Verdens farver, så det passede med byfestens tema Color” 

Henriette Mikkelsen bød gæsterne velkommen til festen. Hun startede med at takke de mange frivillige i de respektive 
udvalg, der har arbejdet hårdt ugen igennem for at gøre en byfest af den størrelse, som præsenteres i Låstrup mulig. 

De 130 spisende gæster fik mad fra Slagter Neess i Skive. Ikke mindre end 2 flotte helstegte pattegrise med stor 
salatbar, flødekartofler og nye bagte kartofler. Et flot skue og en fin middag til de sultne gæster. I baren var der travlt 
aftenen og natten lang. Frivillige fra vores fodboldhold stod for baren, hvor der ikke blev lagt fingre imellem. Der blev 
både delt body-drinks og krammere ud, så alle kunne føle sig velkomne. Hvis man altså turde gå i baren. 

 

 



 
 

 

  

Efter spisning var det vores egen Simon Nielsen fra serie 5 holdet, der spillede op til dans med flot lysshow og 
fantastisk musik. Aktiviteterne på dansegulvet vidnede om, at musikken faldt i deltagernes smag, så stor tak til Simon 
for god sans for, hvilken musik der skulle i højttalerne. 

Byfesten har i 2022 varet i 6 dage fra mandag til lørdag. Det har krævet rigtig mange frivillige kræfter at få afviklet 
alle de mange arrangementer, men rigtig mange har budt ind med hjælp, og flere er trådt til hen ad vejen. Ugens 
arrangementer har generelt været præget af god tilslutning. 

Se billeder fra lørdag aften via dette link. 

Mandag var Låstrup Kirke fyldt med gæster til koncert, hvor Mathias Brich gav den hele armen på Marimba og andre 
slagtøjsinstrumenter. Efter koncerten var der kaffe og kage lavet af frivillige fra Kulturcenter Værestedet, så overskud 
gik til ombygning af den gamle skole til Hele Fjordklyngens nye Mødested. 

Se det fulde referat fra mandagens arrangement på dette link.  

Tirsdag var der trylleshow ved tryllekunstner Peter Andreas Laursen. Her blev de ca. 60 tilskuere ført ind i magiens 
vidunderlige Verden med tricks og sjov med børnene. Efter trylleshow var der mulighed for at træne virtuel fodbold i 
form af FIFA fodbold på skærm i teltet. Byfestens køkken diskede op med mexicanske pandekager og tacoskaller. 
Over 100 solgte menuer, så der var travlt i køkkenet. 

Se det fulde referat fra tirsdagens arrangement på dette link. 

Onsdag bød på foredrag med de meget inspirerende Cykeldrengene kendt fra ”Alene i Vildmarken” og for deres 
25.000 kilometer lange cykeltur Jordkloden rundt. Drengene leverede et medlevende foredrag under deres motto 
”Hold Kæft, hvor har vi det godt”. Aftenens gæster fik også en flæskestegssandwich med i billetprisen, så igen havde 
de frivillige i køkkenet travlt med at sætte mad frem på køkkenbordet. Over 90 gæster mødte frem og hørte det gode 
foredrag. 

Se det fulde referat fra onsdagens arrangement på dette link.  

Torsdag var der bilorinteringsløb rundt i vores lokalområde. Orenteringsevnen blev testet sammen med 14 poster, 
hvor deltagerne blev testet på styrke, viden, hukommelse, koordination og meget mere. 26 biler deltog i 
arrangementet. Det var fin tilslutning og kæmpe ros til udvalget, der har sammensat de sjove poster, der passede 

http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/byfesten-loerdag-aften-5/
http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/juni/startskud-til-byfesten-i-laastrup-kirkekoncert-og-faellessang/
http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/juni/byfesten-tirsdag-i-laastrup-boed-paa-trylleshow-og-fifa-fodbold/
http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/juni/byfesten-i-laastrup-foredrag-med-cykeldrengene/


 
 

perfekt til Color temaet. Samme aften var der grillfest i teltet, hvor træner Kristian Kjær og Thomas Mikkelsen vendte 
steaks og pølser på grillen. 136 solgte menu'er vidner dog om god opbakning til aftenens arrangement.  

Se det fulde referat fra torsdagens arrangement på dette link.  

Fredag var der Kæmpe Bankospil i Låstrup Forsamlingshus med gaver for mere end 25.000 kroner. Det kunne trække 
folk af husene, og lotterispiludvalget kunne melde om fyldte pladser i forsamlingshuset. Ud over de mange gode 
sponsorgevinster gik Låstruppuljens 5.000 kroner store gevinst ud denne fredag, men den starter igen næste fredag 
ved samme bankotal. Samtidig var der U70 oldboys fodbold på Borup Stadion, hvor 5 hold havde sat hinanden 
stævne. 7 lokale havde derudover sat hinanden stævne i et 7áSide turnering på opvisningsbanen.  Endelig sluttede 
dagen af med rafleturnering til ud på de lyse timer. Alle deltagere fra fodboldturneringen blev budt på Colorgryde og 
ris med tilhørende flutes. Igen travlt i teltet med skønsmæssigt over 150 spisende gæster, og så var der travlt i 
baren, hvor fadøl fik ben at gå på. 

Senere på aftenen var der rafleturnering i byfestteltet. Igen med god opbakning, hvor 56 raflere meldte sig på banen.  

Se det fulde referat fra fredagens arrangement på dette link.  

Se også referat fra rafleturneringen på dette link.  

Lørdag dag startede med Vestjysk Banks fælles morgenbord i teltet. Byfestteltet var spækket med morgenfriske 
borgere fra Låstrup, Nr.Rind og medlemmer af Borup Idrætsforening. Flot opbakning til bankens arrangement. 

Efter morgenmad var det tid til en nyskabelse i form af Låstrupdysten, der nu afløser Farmerturneringen, der ellers 
har været på programmet siden 2006. Den 15 år gamle tradition fik en værdig afløser, for sjove lege og dyst på 
mange færdigheder blev tilbudt til de 10 hold af 5 personer, der stillede op til dysten. Der blev stablet mælkekasser, 
skudt med harpun, skudt med fodbolde, badet på vådt plastic og meget, meget mere. Flot opbakning fra tilskuerne, 
der på dag, hvor vejrguderne tilsmilede arrangementet, var mødt talstærkt op på stadion. Der var grillede pølser fra 
Kridternes pølsebod og byfestteltet bød på kyllingesalat, pølsemix og franske hotdogs. På Stadion var Hancocks 
ølvogn åben og vel besøgt. 

Efter Låstrupdysten var der fri leg og en oppustelig fodboldbane blev stillet op til børnenes fulde tilfredshed. 

Teltet lukkede kl. 1600 for at blive klargjort til ovennævnte festaften. 

Byfestudvalget og bestyrelsen har svært ved at få armene ned, oven på den ene succes efter den anden i ugens løb. 
Igen er der gået en rød tråd gennem arrangementerne. Den røde tråd i byfesten har været Color krydret med sjove 
og hyggelige indslag. 

Der er ikke overblik over økonomien i byfesten på nuværende tidspunkt, men der forventes en god håndsrækning til 
kassen, som bruges på at stille gode faciliteter til rådighed for byens borgere og idrætsforeningens medlemmer. 

Det vigtigste i byfesten er det sociale regnskab, hvor vi med sikkerhed kan sige, at der på bundlinjen står et kæmpe 
plus. 

Byfestteltet ryddes søndag kl. 1100, så byens frivillige må gerne sætte kryds i kalenderen. Teltet bliver stående, da 
det skal bruges til Borup Idrætsforening fodboldskole for 92 tilmeldte fodboldbørn i den kommende uge.  

Se referat fra lørdagens arrangementer på dette link.  

Søndag den 3. juli var det tid til oprydning efter byfesten. Dette år uden nedtagning af byfestteltet og 
aflevering af inventar. Derfor blev det en forholdsvis let omgang oprydning i 2022.  

Se omtale af oprydningen via dette link.  

 

 

 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/juni/byfesten-i-laastrup-boed-paa-bilorientering-og-grillfest-torsdag-aften/
http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/juni/byfesten-i-laastrup-fredag-nerf-banko-u70-7a-side-og-rafleturnering/
http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/juni/byfesten-fredag-rafleturnering-2022/
http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/juli/byfesten-i-laastrup-loerdag-med-morgenbord-loerdagsdyst-og-legedag/
http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/juli/oprydning-efter-byfesten-i-laastrup/


 
 

Låstrup heppede på Hærvejsløbet 

 

 

Se flere billeder og omtale via dette link.  

35 borgere fra Låstrup mødte op til heppekoret og hvilken fest det blev. Der blev 
virkelig heppet på cykelrytterne og der blev kvitteret med tak og jubel fra rigtig 
mange af cykelrytterne.  Det gav cykelrytterne et boost til deres videre cykeltur 
efter at have tilbagelagt ca. en tredjedel af ruten. 

Tak til låstrupborgerne for opbakningen til arrangementet. 

Låstrup Lokalråd 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/juni/laastrup-heppede-paa-haervejsloebet-2022/


 
 

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 



 
 

 



 
 

 

 



 
 

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. 
 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/upl/website/om_landsbykontoret/28.04.2021Prospektwebsize.pdf


 
 

 

 



 
 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Fællesspisning i Nr.Rind 1. august 

Affaldsindsamling i Nr.Rind 15. august 

Fjordklyngen Naturformidling Gourmet Svampetur 20. august 

Kend Din Fjordklynge – Skringstrup 28. august 

Fællesspisning i Nr.Rind 5. september 

Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet 5. september 

Muslingefestival i Sundstrup 10. september 

Fjordklyngen Naturformidling – Havnen i Sundstrup 10. september 

Høstfest i Låstrup  17. september 

Havedag i anlægget og i forsamlingshuset i Nr.Rind 19. september 

Hyggedag og fælles frokost i Nr.Rind 24. september 

Nak og Æd - Outdoorarrangement med madlavning i det fri på Borup Stadion 24. september 

Kend Din Fjordklynge – Skals 25. september 

Naturformidling med indvielse af ”Fjordklyngens vilde spiselige spor” 25. september 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Jorden og Livet 3800 mio. års spejling 27. september 

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus 1. oktober 

Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet 3. oktober 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Kvantefysikken – Atomernes vilde verden 4. oktober 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Søvn og immunforsvaret 25. oktober 

Haunted House – Kulturcenter Værestedet 29. oktober 

Kend Din Fjordklynge – Låstrup 30. oktober 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Vores Urolige Klode 1. november 

Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet 7. november 

Fællesspisning i Nr.Rind 10. november 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Fagre nye genetiske verden 15. november 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Datalogien i din lomme 22. november  

Kend Din Fjordklynge – Nr.Rind  27. november 

Juletræstænding i Nr.Rind 27. november 

Fællesspisning i Nr.Rind 5. december 

Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet 5. december 

 

2023 

Kend Din Fjordklynge – Sundstrup 29. januar 

Generalforsamling i Nr.Rind og Lynderup borgerforening 6. februar 

Kend Din Fjordklynge – Ulbjerg 26. februar 

Kend Din Fjordklynge – Skringstrup 26. marts 

Kend Din Fjordklynge – Skals 30. april 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 https://skalsbh-viborg.aula.dk/ 

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/
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/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/


 
 

Skals Skole https://skalsskole.aula.dk/ 

Viborg Kommune referater https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-
referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d165
4ccc8a2a7f96cc0800a2&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/ 
 

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 hus-

arrangementer, generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.  

https://skalsskole.aula.dk/
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://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/
http://www.fjordklyngen.dk/
mailto:Laastrup@outlook.com

