
 

På vegne af Ulbjerg-Lynderup-Låstrup Fællesmenighedsråd vil jeg hermed invitere til en lille 

reception i forbindelse med udgivelsen af tre nye foldere om vores tre kirker. 

Vi har fået Cand. mag. og kulturformidler Rasmus Agertoft til at udarbejde de tre foldere. Han har sat sig ind i en del 

af den historie, som knytter sig til hver enkelt af de tre kirker. Alt er ikke kommet med i folderen og noget af det 

overskydende stof vil han fortælle om ved præsentationerne.  

De fleste foldere er fyldt med fakta om danske kirker, modsat de nye foldere om de tre kirker, der  er fyldt med 

letforståelige historier, men stadig baseret på fakta. Kulturformidler Rasmus Agertoft har en klar mission: Fortælle 

den gode historie på en måde så alle kan huske den. Med venlig hilsen, Præsten 

Du kan læse mere i Ugeavisen uge 18 eller på dette link 

http://e-avis.ugeavisenmoldrupaalestrup.dk/uma/20160504?s=1&p=12 

 

 

 

 

 

 

Søndag den 22. maj kl. 19.00 er der en 

aftengudstjeneste i Lynderup kirke også med en 

efterfølgende lille reception.  

Folderen for Lynderup kirke vil blive præsenteret. 

 

Ny graver ved Lynderup Kirke 

Vi takker vi vores afgående graver  

Jens Peter Christensen  

og byder velkommen til hans bror  

Finn Christensen, som er vores nye graver. 

 

Rasmus Agertoft er til stede Pinsedag, hvor der er 

gudstjeneste i Ulbjerg kirke kl. 9.00 og  

reception kl. ca. 10.00 i våbenhuset/kirken 

 

Rasmus Agertoft er til stede Pinsedag, hvor der er 

gudstjeneste i Låstrup kirke kl. 10.30 og  

reception kl. ca. 11.30 i våbenhuset/kirken 

 

http://e-avis.ugeavisenmoldrupaalestrup.dk/uma/20160504?s=1&p=12


Friluftsgudstjeneste på Borup hede 

16. maj - 2. pinsedag kl. 14.00 

______________________________________________________________________________________________ 

Ny bog om vinderne af "Årets Lokalområde" i Viborg Kommune 

Journalisten Flemming Sørensen og Viborg Kommune har udgivet en bog, der omhandler de forskellige lokalområder i Viborg 
Kommune, der har vundet prisen som ”Årets Lokalområde”, siden prisen blev indstiftet efter kommunalreformen i 2007. 

Låstrup vandt prisen i 2014, og der er derfor også et afsnit om Låstrup i bogen. Flemming Sørensen var i efteråret 
2015 på besøg og interviewede Rene Storgaard Madsen og Morten Nielsen fra Låstrup Lokalråd. Det var lokalrådet, 
der med Rene i spidsen, stod bag ansøgningen om at blive ”Årets Lokalområde” i 2014. 

Flemming Sørensen har ud fra interviews med kontaktpersoner i de forskellige byer prøvet at kortlægge, hvad det 
betyder for et lokalområde, at vinde prisen og æren. I afsnittet om Låstrup videregiver Rene og Morten deres syn 
på, hvad udnævnelsen i 2014 har betydet for vores lokalsamfund. 

Bogen er udgivet i papirform og udleveret til de forskellige foreninger og kan desuden læses på kommunens 
biblioteker. 

Desuden kan en elektronisk udgave af bogen downloades på nettet på dette link.   (eller) 

https://www.google.dk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=n%C3%A6rv%C3%A6r(d) 

 

https://kommune.viborg.dk/~/media/Kommune/OM%20KOMMUNEN/Viborger/Aarets%20Lokalomraade/Bogen/Naervaerd_bog.pdf
https://www.google.dk/webhp?sourceid=chrome-instant&ion=1&espv=2&ie=UTF-8#q=n%C3%A6rv%C3%A6r(d)


                                            

Borup Idrætsforening fylder 80 år de 15. maj  

- indvielse af den nye bane 16. maj 

Indvielse af den nye bane/ jubilæum bliver markeret mandag den 16. maj efter Borup 

IF serie 3 kamp mod Løgstør 

Kampen spilles kl. 13.30 . Efter kampen vil der være en mindre højtidelighed. Se 

Borups turneringsplan her 

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/programTeam.aspx

?teamid=5369&poolid=225196 

Læs mere om arrangementet på senere på www.borupif.dk 

 

______________________________________________________________________________________________ 

Fodbold på Borup Stadion 

Torsdag den 12. maj kl. 19.00 

Kvindeserie Vest: SUB09 – Mejrup GU 

 

 

Vel mødt til hyggelige timer på Borup Stadion. 

 

Fodbold på Borup Stadion 

Mandag den 16. maj kl. 13.30 

Serie 3: Borup – Løgstør 

 

 

Vel mødt til hyggelige timer på Borup Stadion 

. 

 

 

 

 

 

 
 

 

Bemærk:  

Fremover offentliggøres alle nyheder fra Låstrup, Nr. Rind samt nyheder der har /kan have interesse for 

områdets borgere også på www.borupif.dk 

Gør ovenstående hjemmeside til startside på din pc/tablet/telefon og du er opdateret på nyheder fra vores 

område. 

Morten Nielsen er redaktør på denne hjemmeside, som opdateres dagligt. 

Morten Nielsen: tlf. 41 78 35 23  Mail. morten-eva@email.dk 
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