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Tirsdag den 3. oktober arrangeres der borgermøde i Låstrup Forsamlingshus. Anledningen er projektet 
”Områdefornyelse i Fjordklyngen”, der denne aften tager sit udgangspunkt i et borgermøde i Låstrup. 
Borgerne i Låstrup opfordres til at møde op og give deres bidrag og ønsker til fornyelse i bred forstand. Ikke 
blot inden for bygrænsen i Låstrup, men også i oplandet mellem de 6 byer i Fjordklyngen. 

Låstrup Lokalråd besluttede efter vores titel som ”Årets Lokalområde” i 2014, at dele af de 50.000,- kroner 
skulle bruges på en ny borgerplan til erstatning for den borgerplan, der blev udarbejdet for Låstrup i 2004. 
En borgerplan indeholder kortlægning af beboernes ønsker og visioner for fremtiden. Da arbejdet med at 
sætte områdefornyelse af Fjordklyngen i gang, indeholder nogenlunde samme elementer, som en ny 
borgerplan ville have gjort, har Låstrup Lokalråd besluttet at bruge projektet som erstatning for en helt ny 
borgerplan for Låstrup. 

Låstrup Lokalråd står som arrangør af borgermødet og sponserer gratis pølsebord med hjemmebagte brød 
og boller bagt af frivillige i Låstrup. 

Aftenens program er: 

18.30-19.30         Oplæg og præsentation af projekt ”Områdefornyelse i Fjordklyngen” ved    
                               konsulentfirmaet LAPland og projektlederen fra Viborg Kommune. 

19.30-20.00         Spisning af boller, brød og pålægsbord. 

20.00-20.30         Udveksling af idéer til projekter og ønsker fra borgerne ved de enkelte borde i salen. 

20.30-21.00         Opsamling, præsentation og afrunding. 

Efter denne aften sendes alle vores ønsker og tanker til projektgruppen, der arbejder videre med 
materialet. Låstrup Lokalråd opsamler materialet, så vi selv får registreret aftenens ønsker og planer til 
videre bearbejdning, hvis ikke ønskerne kommer med i projektet om områdefornyelse. 

Låstrup Lokalråd opfordrer alle til at møde op og give sit bidrag til processen, så vi forhåbentlig kan få et 
lige så godt resultat, som det var tilfældet i 2004, hvor den forrige borgerplan blev udarbejdet. 

Som inspiration kan den tidligere borgerplan lanceret i 2005 ses på dette link. 

Læs mere på www.borupif.dk eller her 

Læs mere på www.fjordklyngen.dk eller her 

http://www.borupif.dk/media/6152/borgerplan_laastrup.pdf
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/september/kryds-i-kalenderen-til-borgermoede-3-oktober/
http://www.fjordklyngen.dk/
http://fjordklyngen.dk/borgermoeder-i-fjordklyngen/


 

7 spændende foredrag på Kulturcenter Værestedet 

I efteråret 2017 slår Kulturcenter Værestedet et 
slag for udbredelse af viden om naturvidenskab 
og andre spændende almene emner. 7 tirsdage er 
der fri adgang til foredrag fra kl. 19-21. Der er 
mulighed for, at gæsterne kan købe sig en kop 
kaffe og et stykke kage, samt have lidt socialt 
samvær. 

Kulturcenter Værestedet håber, at rigtig mange 
vil tage mod dette enestående tilbud om 7 gode 
foredrag og støtter op om initiativet. Der kræves 
ikke nogen forudsætninger for at deltage i de 
enkelte foredrag, og det er ikke en række, hvor 
man skal deltage i alle for at få noget ud af det. 
Det er dog en god idé at skærpe sin nysgerrighed, 
for der kommer helt sikkert noget spændende 
viden frem ved foredragene. 

Første foredrag er i den naturvidenskabelige 
verdens navn, hvor der bl.a. fortælles om 
partikkelacceleratorer og den viden, der ligger 
bag moderne kræftbehandling. For eksempel 
fortælles om den 27 km lange 
partikkelaccelerator, der i 1954 blev bygget i Cern 
i Schweiz og om den store patrikkelkanon, der er 
under opbygning ved Skejby Sygehus i Aarhus. 
Hvilken betydning har denne forskning for vores 
muligheder for at behandle kræft og mange andre 
emner, berøres i det første foredrag. 

Se mere information om foredragene på dette link. 

Foredragsrækken starter den 10. oktober. Derefter pause i efterårsferien, men så igen hver tirsdag. 

Tirsdag den 10. oktober kl. 19-21                      Acceleratorer – i fysik og kræftterapi 

Tirsdag den 24. oktober kl. 19-21                      Der puttes hvad, i vores mad? 

Tirsdag den 31. oktober kl. 19-21                      Hvorfor mennesker erobrede kloden 

Tirsdag den 7. november kl. 19-21                    Sære sanser 

Tirsdag den 14. november kl. 19-21                 Inspiration fra naturen 

Tirsdag den 21. november kl. 19-21                 Big Bang og det usynlige univers 

Tirsdag den 28. november kl. 19-21                 Spejlbilleder og molekyler 

Alle foredragene foregår via livestreaming direkte fra Aarhus Universitet, hvor vi altså er med på en kikker 
til de spændende foredrag. 

Støt op Kulturcenter Værestedets initiativ.  

 

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


Vellykket høstfest i Låstrup Forsamlingshus 
Marken er mejet og høet er høstet, kornet er i laderne og høet står i hæs, så dan starter enhver god høstfest og 
således også den, der lørdag den 23. september blev afholdt for 90 deltagere i Låstrup Forsamlingshus. 

Majbritt Skovgaard Møller og Charlotte Kuhr Jensen havde bundet årets høstkrans, der hang til pryd på væggen 
under hele festen. Høstkransen har i mange herrens år været en tradition i Låstrup. Først til høstfest i 
forsamlingshuset, dernæst til høstgudstjeneste i kirken for efter gudstjenesten at blive lagt på gravstedet for de 
allierede soldater, der faldt ned med en flyver i Låstrup under 2. verdenskrig. En god tradition blev holdt i hævd. 

Høstfesten indledtes med fælles høstsang, hvorefter der var sild og smørrebrød til medbragte drikkevarer. 
Carsten Jensen holdt årets høsttale. Her fortalte han om et godt høstår, der dog var besværliggjort af den våde 
høstperiode. Carsten mente ikke, at foderstoffet havde tid til at komme til høstfest, for de var langt fra færdige 
med at tørre korn endnu. 

Efter spisning og høsttale spillede DJ Per Stisen op til dans. Der blev hygget, snakket og danset til længe efter 
midnat. Midt på aftenen blev den nye høstfestkomité udpeget. Anne-Birgitte og Hans Kurt, Dorthe og Preben, 
Susanne og Bjarne samt Joan og Jan lovede at tage stafetten op og bolde næste års høstfest.  

”Bind så korn i krans! Hurra, her til lands slutter høsten altid med et gilde og en dans!” Sådan slutter høstsangen 
og således også høstfesten i Låstrup.   

Tak til den afgående komité bestående af Birthe og Erik, Jeanette og Torben, samt Charlotte og Carsten.  

Se billeder fra festen på www.borupif.dk eller dette link.  

 

 

 

   

   

      

 

 

Du kan se flere fotos fra festen på 

 www.borupif.dk  

eller her 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/hoestfest-2017/


Indvielse af omklædningsrum i Borup IF 

Lørdag den 23. september blev indvielsen af de nyrenoverede omklædningsrum i Borup Idrætsforenings 
klubhus markeret. Snoren til de 2 nyrenoverede omklædningsrum blev klippet over af Malthe Sørensen, der 
spiller i én af klubbens yngste årgange. Med sig havde Malthe sin far sparekassedirektør Jan Sørensen og en 
god flok fremmødte medlemmer. Jan Sørensen overbragte Borup Idrætsforening et tilskud til ombygningen på 
20.000 kroner fra Fonden for Sparekassen i Skals. Jan Sørensen holdt indvielsestalen og klubbens formand 
Poul Johannessen takkede fra foreningen for det flotte tilskud til vores ombygning. 

Arbejdet med ombygningen startede efter sæsonen 2016 og stod på hen over vinteren. Frivillige kræfter lagde 
rigtig mange timer i at sætte vores omklædningsrum i en ordentlig forfatning. 

Prisen for ombygningen inklusive værdi af frivilligt arbejde er 230.000,- kroner. Flere af vores sponsorer har 
hjulpet til under ombygningen. Uden deres ekspertise, vejledning og hjælp, ville det være svært at gennemføre 
en renovering, som den vi her har foretaget, uden at det ville blive uoverkommeligt dyrt.  
Ulbjerg Smede & VVS har leveret gasfyr og materialer til ombygningen.  
Nyvang Anlæg har stået for installationer under gulvet og støbning af beton.  
Murer og tømrefirma Tonny Hermansen har stået for fliseentreprisen 
Tømrer og Snedkerfirma Jørgen Nielsen har stået for koordinering håndværkere og frivillige imellem, monteret 
vinduer og døre, samt opsat inventar og meget meget mere. 

Nordeafonden har bidraget med 10.000 kroner og Fonden for Sparekassen i Skals har bidraget med 20.000 
kroner. Desuden har Viborg Kommune gennem Viborg Idrætsråd givet tilskud til udskiftning af fyr, etablering af 
energiforbedrende installationer og den tiltrængte ombygning. Det er økonomiske tilskud, som luner i 
klubkassen, og som gør det værd at lave et frivilligt arbejde for klubben. 

Borup Idrætsforenings formand Poul Johannessen takkede sponsorer, Viborg Kommune og ikke mindst de 
mange frivillige hjælper for arbejde og bidrag til vores ombygning. Vi kan nu stolte byde velkommen til vores 
medlemmer og gæster i 2 nyrerenoverede omklædningsrum, som vi kan være stolte af. 

Vel mødte til mange års gode fodboldoplevelser i Borup Idrætsforening. 

Se foto fra indvielsen på dette link. 

Se omtale af de forskellige arbejdsdage på www.borupif.dk eller dette link 

 

 

http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/indvielse-af-omklaedning-1-og-2/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/september/indvielse-af-omklaedningsrum-i-borup-if/


 

Børne- og Ungdomsfonden for Låstrup og Nr. Rind opløses  
 

 

 

 

 

 

 

Der blev på den ekstraordinære generalforsamling i Borup IF s klublokaler  

den 25. september 2017 bestemt  

at opløse fonden og udlodde fondens formue. 

Ansøgning om støtte indsendes til undertegnede inden udgangen af oktober måned 2017. 

Ifølge fundatsen ydes økonomisk støtte til  

ikke politiske foreninger, der fortrinsvis beskæftiger unge under 25 år.   

Støtten ydes til såvel nye projekter og aktiviteter som generelle driftstilskud. 

På bestyrelsens vegne  

 

Sussi Sølager 

Mellemvej 5, 8800 Viborg 

Mail sussi.orla@mail.tele.dk  

 

mailto:sussi.orla@mail.tele.dk

