
 
 

Lokale fodboldkampe i Borup IF 

  
Hjemmekampe i den kommende uge: 

 

 
Klik her for en opdateret kampliste for den kommende måned. 

Borup IF Serie 3 herrer stilling og kampprogram. 

Borup IF Serie 5 herrer stillling og kampprogram. 

Borup IF 40+ herrer stillling og kampprogram. 

SUB 09 kvinder Jyllandsserien stilling og kampprogram. 

SUB 09 kvinder C 7-mandsbold stilling og kampprogram. 

 

Husk der er Hancock fadøl i hanerne og pølser på 
grillen til alle seniorkampe.  

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/325162/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325229/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325229/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/356880/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/356880/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/356880/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/356880/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325229/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325229/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/380707/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/380707/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/380707/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/380707/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/380707/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325459/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/325459/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/332458/opslagstavle
https://www.dbu.dk/resultater/pulje/332458/opslagstavle


 
 

 



 
 

 



 
 

Lokalplan i Låstrup i høring 
Lokalplan 556 boligområde Låstrupbakken 

Viborg Kommune vedtog den 21. 
september 2022 lokalplan 556 med 
omdannelse af boligområdet på 
Låstrupbakken i Låstrup. Lokalplanen er nu i 
høring frem til den 27. oktober 2022.  

Omdannelse af beboelsesområdet er en 
følge af Den Lokale Udviklingsplan for 
Låstrup. Ønsket fra borgerne var der, at der 
skulle lempes på de skrappe restriktioner, 
som Møldrup Kommune havde lagt over 
den eksisterende lokalplan.  

Låstrup Lokalråd var i foråret indkaldt til 
møde med forvaltningen, hvor lokalrådet 
blev taget med på råd.  

Ønsker du ændringer i lokalplanen, så er 
det nu, at du skal skive til Viborg Kommune 
med kommentarer og ønsker.  

Eventuelle ændringsforslag behandles af 
kommunen ved frist for høring. Derefter 
tages stilling til, om der skal ske yderligere 
høring.  

På skitsen til venstre er indtegnet Viborg 
Kommunes plan for, hvordan beboerne i de 
eksisterende ejendomme på Låstrupbakken 
skal bevare så stor en del af deres 
nuværende udsigt, som muligt i det nye 
planområde.  

Se hele lokalplanen og link til høring via 
dette link.  

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/hoeringer-og-afgoerelser/laastrup-hoering-om-planlaegning-for-boligomraade-ved-laastrupbakken/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/hoeringer-og-afgoerelser/laastrup-hoering-om-planlaegning-for-boligomraade-ved-laastrupbakken/


 
 

Søvn og Immunforsvaret 
Streamingforedrag på Værestedet – 25. oktober kl. 1900 

 
Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn og bruger den til at restituere. Omvendt påvirker 

immunforsvaret også søvnen, og visse sygdomme – som narkolepsi – kan ligefrem ødelægge 

søvnreguleringen. Hvordan forklarer forskerne denne sammenhæng? 

Forelæser:  Birgitte Rahbæk Kornum 

Sprog:  dansk 

Entré:  gratis 

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 25,- 

Se mere om foredraget via dette link.  

 

 

https://ofn.au.dk/sted/166/102
https://ofn.au.dk/sted/166/102


 
 

Kend din Fjordklynge – Låstrup 

 
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. oktober kl. 10.00 er det en vandretur i og omkring Låstrup med start fra P-
plads til Spangen, Engedalvej 7, 8832 Skals.   

Ole Kruse og Bent Christensen er guider på turen, der dels byder på vandring op gennem 
Simested Ådal og lidt lokalhistoriske fortællinger undervejs. Efter vandreturen er der mulighed 
for at gå yderligere 300 meter ud til spangen og se den nyligt anlagte sti derud.  

Efter vandreturen er Fjordklyngen vært ved en kop bagagerumskaffe. Der er ingen tilmelding. 

Alle kan deltage, og arrangementerne er gratis. 

Arrangør: Fjordklyngen 

 

 

 



 
 

Låstrup – Nr.Rind Vandværk 

Udvider forsyningsområdet 

 
Låstrup – Nr.Rind Vandværk er alment vandværk for ejendommene i området markeret i kortet 
herover. Beboerne på dele af Vievej, Nr.Borupvej og Boruphedevej har indtil nu ikke haft brug 
for at komme med på vandværket, idet de indtil nu har haft eget eller har været tilknyttet et 
mindre privat fælles vandforsyningsanlæg.  

Låstrup – Nr.Rind Vandværk har pligt til at levere vand til ejendommene i 
vandforsyningsområdet. Ejendommene kan bruge deres nuværende forsyning, men kun så 
længe deres eget vandforsyningsanlæg kan bruges.  

Vandet på en ejendom på Boruphedevej har nu mistet vandkvaliteten i den eksisterende private 
vandforsyning, og skal derfor kobles på det almene vandværk. Derfor undersøger bestyrelsen 
for vandværket, om andre ejendomme i området ønsker at blive tilkoblet. Først derefter 
fastlægges placering af den nye forsyningsledning. Bestyrelsen anmoder om senest den 1. 
november at få oplyst, hvis andre beboere i området ønsker at blive tilkoblet vandværket.  

Takstblad for tilkobling af vandværket fremgår af vandværkets hjemmeside på 
www.laastrupnrrindvand.dk Bestyrelsen gør opmærksom på, at Danske Vandværker varsler en 
indeksstigning på 6% fra årsskiftet, så ønsker man at komme med, så bliver det ikke mere 
fordelagtigt, end hvis aftalen indgås inden nytår 2022/2023.  

Det kan godt virke dyrt at blive koblet til den almene vandforsyning, men typisk bliver en 
ejendom mere værd, når den er forsynet fra et alment vandværk. Dertil kommer, at et alment 
vandværk har en meget bedre vandrensning, end normalt for et privat vandværk. Desuden 
tages der flere vandprøver og der detekteres for flere giftstoffer og andre usunde stoffer i vandet 
fra almene vandværker.  

Der henvises til vandværkets hjemmeside.  

http://www.laastrupnrrindvand.dk/


 
 

Viborg Kommune giver tilskud til 

opfyldning af gamle brønde og boringer 

 

Har du en gammel ubenyttet brønd eller boring på din ejendom, giver Viborg Kommune frem til den 14. 
oktober tilskud på op til 15.000,- kroner til korrekt opfyldning og sløjfning af brønden eller boringen.  

Gamle brønde og boringer udgør potentielt en risiko for vores drikkevands kvalitet. Det skyldes, at forskellige 
jordlag normalt filtrerer det vand, der trænger ned i vores grundvand. De steder, hvor der er åbne boringer og 
brønde, kan forurening skyde genvej 10, 20 eller 50 meter ned i jorden, og det kan pludselig komme meget 
tæt på vores drikkevandsbeholdning.  

Brønde og boringer skal derfor ikke fyldes op med murbrokker og sand, for deri løber vandet uhindret 
igennem. En korrekt sløjfet brønd lukkes med ler og materialer, der er vanskeligere gennemtrængeligt, end 
de omkringliggende jordlag.  

På Viborg Kommunes hjemmeside kan man frem til den 14. oktober 2022 søge om tilskud til opfyldning af 
brønde og boringer. Får man tilsagn skal dette udnyttes senest 1 år efter tilsagnet er givet. Kun brønde sløjfet 
efter den 1. juli 2022 kan opnå tilskud efter ordningen.  

Se information via dette link.  

 

http://www.borupif.dk/umbraco/Alle%20boringer%20og%20huller%20gennem%20jordlagene%20udg%C3%B8r%20en%20potentiel%20risiko%20for%20vores%20drikkevandskvalitet.%20Derfor%20giver%20Viborg%20Kommune%20tilskud%20til%20korrekt%20opfyldning%20af%20boringer%20og%20br%C3%B8nde%20frem%20til%20den%2014.%20oktober%202022.
http://www.borupif.dk/umbraco/Alle%20boringer%20og%20huller%20gennem%20jordlagene%20udg%C3%B8r%20en%20potentiel%20risiko%20for%20vores%20drikkevandskvalitet.%20Derfor%20giver%20Viborg%20Kommune%20tilskud%20til%20korrekt%20opfyldning%20af%20boringer%20og%20br%C3%B8nde%20frem%20til%20den%2014.%20oktober%202022.


 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

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: 
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 

Juletræstænding i Låstrup 27. november 

Fællesspisning i Nr.Rind 5. december 

2023 

Kend Din Fjordklynge – Sundstrup 29. januar 

Generalforsamling i Nr.Rind og Lynderup borgerforening 6. februar 

Generalforsamling Låstrup-Nr.Rind Vandværk 23. 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/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_11-22/ 

 

 

 

 

 

 

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/ 

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.  

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/
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

