
FASTE TURE MED LANDSBYBUSSEN! 

Fjordklyngens landsbybus kører nu til købmand hver torsdag. 

Fra torsdag den 7. juni er det muligt at blive fragtet til ærinde i Skals og retur igen. Det er Fjordklyngen, der 
har taget initiativ til at indsætte Fjordklynge Bussen i fast rute torsdag formiddag, hvor  
 
opsamlingen starter kl. 09.30.  
Prisen for billetten til bussen er 20,- kroner tur/retur for borgere bosiddende i Fjordklyngens område.  

Bussen køres af frivillige chauffører og tilmelding foregår til Kulturcenter Værestedet v. daglig leder Tilde 
Munkholm.  
Tilmelding kan ske i daglige åbningstid, dog senest om onsdagen kl. 12.00.  
Kulturcenter Værestedet har tlf. 61 33 45 11.  
Tilde skal have oplysninger om antallet af personer og adresse for afhentningen, samt evt. 
kontaktoplysninger, hvor passageren kan træffes.  
Uden for åbningstiden, kan oplysningerne sendes på samme telefonnummer via sms. 

Den frivillige chauffør kører fra Låstrup kl. 09.30 og henter passagerne i den for bussen korteste rute 
mellem de tilmeldte passagerer. Derfor kan det ikke helt præcist oplyses, hvornår bussen samler 
passagerne op, men alle opfordres til at være klar, så ventetid på opsamlingsstederne minimeres mest 
muligt.  

Fjordklyngen vil gerne have flere frivillige chauffører, der kunne tænker sig, at køre bussen en gang 
imellem, så antallet af ture pr. chauffør minimeres mest muligt.  

Busturen til Skals er første rute for bussen. Det er op til de frivillige eller borgerne at tage initiativ til andre 
busture, der kunne gå til Ulbjerg, Viborg, Aalestrup eller andre steder, hvor flere har fælles ærinder.  
Fjordklyngen håber, at mange vil tage godt imod det nye tilbud, så vores bus kan blive brugt, og så 
borgerne i Fjordklyngens område får et bedre serviceniveau på den kollektive trafik. Nye tiltag vil blive 
meldt ud på hjemmesiden og via Facebook, efterhånden som de bliver lanceret.  

Nyt tilbud er buskørsel til og fra lotterispil i Låstrup fredag aften. Se næste side…… 

 

 

Læs mere om landsby bil og og dele bil  

 

 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/


 

BUS kørsel til Bankospil i Låstrup forsamlingshus!!! 

Det er muligt at blive hentet og kørt hjem fra bankospil i Låstrup. Bussen bliver 
kørt af frivillige chauffører.  

PRIS: 20kr pr. person tur/retur 
 

 

Bestilling senest torsdag inden kl. 13.00 til Thilde på Kulturcenter Værestedet 

Tlf. 61 33 45 11 mellem 10.00 og 13.00 (gerne SMS) 

Mail kulturcenter.laastrup@gmail.com 

HUSK at oplyse adresse for afhentning 

 

 
_______________________________________________________________________________ 

 

TUREN GÅR TIL SKALS 

- læge – tandlæge – bibliotek - indkøb 
 

Landsbybussen henter og bringer dig. 
Pris 20 kr. tur/retur. 

 

FASTE TURE MED LANDSBYBUSSEN! 
 
Hver torsdag – tilbuddet starter den 7. juni. 
Opsamling starter kl. 9.30 

 
Bestilling senest dagen før kl. 12.00 til Thilde på Kulturcenter Værestedet 

Tlf. 61 33 45 11 mellem 10.00 og 13.00 (gerne SMS) 

Mail kulturcenter.laastrup@gmail.com 

HUSK at oplyse adresse for afhentning 
 
Læs mere på www.borupif.dk eller her 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com
mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/juni/fjordklyngens-landsbybus-koerer-nu-til-koebmand-hver-torsdag/


Renovering af multibanen i Borup IF er startet 

Borup Idrætsforening har efter ønske fra spillerne besluttet at lægge kunstgræs på multibanen. Banen 
skulle alligevel igennem en gennemgribende renovering, og derfor lægges den nye bund i den forbindelse.  

Når græsset er lagt oven på den gamle asfalt, er banen klar til montering af nye plader på siderne, så den 
igen kan fremstå i ordentlig og præsentabel stand. Bestyrelsen forventer, at det bliver én af 
arbejdsopgaverne til den årlige fælles arbejdsdag på Borup Stadion.  

Arbejdsdagen afholdes i år lørdag den 9. juni fra om morgenen. 
Særskilt opslag om dette i næste nyhedsbrev eller www.borupif.dk 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.borupif.dk/


Frivillige søges til renovering af Låstrup Forsamlingshus 

 

 Derefter er der planlagt arbejdsdage  

 den 9. og 10. juni  

 den 16. og 17. juni. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Låstrup Forsamlingshus har søgt penge hjem til udskiftning af taget på hele huset. Samtidig 
energioptimeres forsamlingshuset til 300 mm isolering i forhold til de 125 mm, der ligger der i øjeblikket. 
Det kræver lidt omforandring af spær og tagkonstruktion, inden det kommer på plads. 

Det nuværende tag blev lagt op i 1994 og har således kun lagt på forsamlingshuset i 24 år. Den store sal er 
bygget i 1951, så husets første tag holdt i 44 år, så tag er ikke, hvad tag har været. Vi håber, at det nye tag, 
der nu lægges op holder længere end de nuværende eternitplader. 

Bestyrelsen havde budt ind til første arbejdsdag i en række, hvor arbejdet skal udføres med frivillig 
arbejdskraft. Onsdag aften mødtes en gruppe lokale borgere for at stille stillads op på den side, hvor 
udskiftningen starter. 

Næste arbejdsdag er lørdag med start kl. 0700, hvor taget skal tages af den østlige side af den store sal og 
de gamle tagplader skal køres til affaldsstationen. 

Alle er velkomne til at give en hånd med i det frivillige arbejde, så vores forsamlingshus kan vedblive at 
være præsentabelt for os selv og for vores gæster. 

. 

Formand Ole Pedersen tager imod besked om, hvem og hvornår man kan hjælpe.  
Han træffes på tlf. 22 15 68 62. 

Læs mere på www.borupif.dk eller her 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/maj/opgradering-af-laastrup-forsamlingshus-er-startet/


 

Sjægtetur i Hjarbæk 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vejrguderne var med, da Kulturcenter Værestedet og Hjarbæk Sjægtelaug arrangerede sejltur med sjægt 
fra Hjarbæk Havn lørdag den 2. juni. Det er andet år i træk, at Kulturcenter Værestedet tager initiativ til 
udflugten til skønne Hjarbæk Havn, og glæden blev bestemt ikke mindre af det fantastiske vejr, som denne 
forsommer disker op med.  

Kulturcenter Værestedet er indehaver af en af de vaskeægte limfjordssjægte, - og som i sin tid oprindeligt 
er bygget som et projekt på kulturcentret. Om vinteren er den opstaldet i cykelskuret, men om sommeren 
er den hjemmehørende i Hjarbæk, hvor den deltager i alle sjægtelaugets aktiviteter. Bl.a. har den 
adskellige gange vundet "VM i Sjægtesejlads" for store sjægte 

Daglig leder på Kulturcenter Værestedet Tilde Munkholm kunne fortælle, at det var hendes mor Jonna 
Munkholm, der afleverede ansøgningen om støtte til at bygge Kulturcenter Værestedets sjægt, der derfor 
blev opholdt efter hende. Sjægten hedder "L91 Jonna" og kan ses i den flotte række af sjægte i Hjarbæk 
Havn.  

Lørdag bød på solskin fra en skyfri himmel og nærmest ingen vind. Derfor blev det heller ikke til det store 
ræs med de 4 sjægte, der stævnede ud fra havnen med de 15 gæster fra Låstrup. Uanset var det en 
fantastisk tur, hvor gæsterne fik en fin fornemmelse af, hvor lidt vind, der egentlig skal til, for at sjægtene 
kan sejle.  

Kulturcenter Værestedet diskede op med 
hjemmebagte boller, nyslynget honning, 
hyldeblomstdrik og kaffe.  

Se billeder fra den skønne tur på dette link.  

Bliver du misundelig over, at du ikke fik dig meldt til 
udflugten, så følg med på Kulturcenter Værestedets 
hjemmeside og i nyhedsbrevet for Låstrup og Borup IF 
omkring samme tid næste år, hvor turen formentlig 
gentages.  

Tak til Kulturcenter Værestedet og Hjarbæk 
Sjægtelaug for en fantastisk tur. Læs mere her 

http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/sjaegtetur-i-hjarbaek/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/juni/sjaegtetur-i-hjarbaek/


     

Borgerafstemning om idé bank for projekter i Låstrup og omegn 

 

 

 

Låstrup Lokalråd har i april og maj måned gennemført en afstemning blandt borgere med interesse for 
Låstrups fremtid. Afstemningen er en følge af Fjordklyngens borgermøde i Låstrup Forsamlingshus den 3. 
oktober 2017, hvor borgerne blev opfordret til at komme med idéer til, hvad pengene i 
områdefornyelsesprojektet kunne bruges til. Det blev til en lang liste over projekt idéer, og mange flere, 
end der var plads til i Fjordklyngens projekt. 

Ud af de rigtig mange idéer har følgegruppen under Fjordklyngen under temaet ”Øget adgang fra Land- og 
Vandsiden” fordelt penge til diverse nedslagsområder primært med forbedring af adgangen til vores 
vandveje og fjorden for øje. 

Ud over hovedtemaet, blev der givet penge til en helhedsplan for Kulturcenter Værestedet og penge til 
igangsætning af et facelift for kulturcenteret. Desuden blev der givet penge til et fælles projekt mellem 
Skringstrup og Låstrup i form af en forbedring af adgangen til Spangen i Engedal fra Skringstrupsiden. Som 
bekendt har vi i Låstrup ingen problemer med at komme ud til spangen, da der er gode og tørre marker på 
vores side af åen. 

Borgerne fik tilsendt et link med mulighed for at tilkendegive, i hvor høj grad de syntes, at de enkelte 
projekter skulle prioriteres. Teknisk set blev tilkendegivelserne omformet til en pointværdi på mellem 0 og 
4 point. Havde alle borgere i undersøgelsen prioriteret et projekt højst, ville projektet få 4 point, og 
omvendt, hvis alle havde tilkendegivet, at de ikke syntes, at projektet var en god idé, ville projektet få 0 
point. 

47 borgere har deltaget i afstemningen. Deltagerne har angivet, at de er mellem 17 og 86 år. Lidt flere 
mænd end kvinder har svaret. 87 % har oplyst, at de gerne vil svare på yderligere spørgsmål, og 63 % har 
svaret, at de gerne vil hjælpe med at føre projekterne ud i  livet. Resten har enten ikke kræfter, tid eller lyst 
til at indgå i projektarbejdet. 

 

Se alle projektidéerne ved at trykke på dette link.  

Læs mere på dette link fra Borups hjemmeside 

 

http://www.borupif.dk/media/7636/afstemning-lokale-projekter-rangeret.pdf
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/maj/borgerafstemning-om-id%C3%A9ebank-for-projekter-i-laastrup-og-omegn/

