Borgermøde i Låstrup gav mange ideer til Fjordklyngen
På borgermødet 9. Marts i Låstrup blev de fremmødte spurgt, hvad de gerne vil have at Låstrup skal være kendt for – hvorfor
skulle man flytte til Låstrup? Det gennemgående svar var ”den dejlige natur” og ”det gode fællesskab og samarbejde mellem
foreninger”.
Borgermødet i Låstrup var det sidste af borgermøder i de seks byer Nr. Rind, Skringstrup, Låstrup Ulbjerg, Skals og Sundstrup,
som deltager i udviklingsprojektet Fjordklyngen fælles for de seks byer. Med udgangspunkt i borgernes ideer skal to af
deltagerne fra borgermødet nu arbejde videre med at fastlægge et ”brand” for Låstrup.
Kan der være vandrehjem på Kulturhus Værestedet om sommeren?
Borgerne skulle desuden drøfte, hvad Låstrup kan byde ind med til seks strategiske udviklingssøjler, som er arbejdsgrundlaget
for Fjordklyngen. Udviklingssøjlerne, som blev fastlagt på et fællesmøde for de seks byer d. 4. November 2015, er Natur,
turisme, energi/miljø, erhvervsudvikling, bosætning og
markedsføring. Ideen er, at de seks byer skal fokusere
på disse udviklingssøjler i deres samarbejde.
Borgerne havde mange ideer til samarbejdet i
Fjordklyngen bl.a. et biogasanlæg baseret på de mange
organiske ressourcer, der er i området, en
turismebank/vidensbank med guidet
mountainbikeruter, løbe og vandrestier, mulighed for
at udnytte Kulturcenter Værestedet i Låstrup mere,
f.eks. til vandrehjem i sommerferien. Der var en del
ønsker til Fjordklyngens hjemmeside, der p.t. er under
opbygning, så de seks byer kan blive bundet bedre
sammen. Der var også ønsker om erhvervs
”sammenhold” – måske et iværksætter hus
/kontorfællesskab.
Du kan følge opbygning af Klyngerådets hjemmeside på dette link http://fjordklyngen.dk/
De mange ideer bliver nu skrevet ind i en samlet rapport for, hvad de seks byer ønsker at arbejde med i
Fjordklyngesamarbejdet. Rapporten som udarbejdes af forskere fra Ålborg Universitet gives videre til Fjordklyngerådet, som
pt. består af to repræsentanter fra hver af de seks byer.
Samarbejde med kommunen.
D. 15. April 2015 er der stiftende generalforsamling for Fjordklyngen i Multihuset i Skals, hvorefter Fjordklyngerådet skal
arbejde med projekter inden for de seks strategiske udviklingssøjler ud fra de ideer, der er fremkommet på de 6 borgermøder.
For at projektideerne kan realiseres over en årrække forudsættes et positivt samarbejde med kommunen. Ideen er, at
Fjordklyngens ønsker til udvikling skal indgå i Viborg Kommunes kommuneplanlægning og andre beslutninger, der vedrører
Fjordklyngen. Et repræsentantskab for de seks byer - Fjordklyngerådet -skal varetage dialogen med kommunen.
_______________________________________________________________________________________________________

Kulturcenter Værestedet i Låstrup afholder ordinær Generalforsamling
mandag den 23. marts 2015 kl. 19.00
Dagsorden ifølge vedtægterne.
Punkter til dagsordenen afleveres til formand Ole Kruse, Låstrupvej 23A, 8832 Skals
senest den 16. marts 2015.
Kulturcentret er vært ved ost og rødvin, kaffe og småkager
læs mere på hjemmesiden http://www.kulturcenter-laastrup.dk/

Dilettant i Låstrup forsamlingshus ------ Lørdag den 21. marts 2015

Så er der dilettant i Låstrup forsamlingshus.
Stykket der skal opføres hedder ”Nix Pille”
Aktørerne er: Eva Nielsen, Kaspar Vad, Per Høgh, Søren Møller, Kaare Elkjær,
Pernille Mikkelsen, Niels Kristian Svendsen, Ulla Svendsen, Mikkel Vad ,
Lena Nielsen
Instruktør: Lena Nielsen - - Sufflør: Jeanette Jensen
Stykket opføres første gang kl. 14.00, hvor der vil være kaffe og kage, samt pølsehorn og sodavand til børnene.
Pris 75 kr. for voksne og børn under 14 år 30 kr.
Om aftenen opføres stykket igen kl. 19.00
Efterfølgende serveres der pålægs fad med boller.
Der spilles op til dans til kl. 02.00 - Musikken leveres af Bent Aaen.
Entre for dette er 150 kr.
Tilmelding til om aftenen skal ske til:
Karina på 30224259/86694259 eller mail: lynge15@hotmail.com
Lone på 86694673/22810595 eller mail: lone.svend45@gmail.com
!!! HUSK der er seneste tilmelding den 14. marts.
du kan se hele opslaget på www.borupif.dk eller her

Musik: Bent Aaen
Det siger pressen

_______________________________________________________________________________________________
Udstilling & Forårsmarked
på Kulturcenter Værestedet i Låstrup
Søndag den 22. marts fra kl. 10 – 16
Udstillingen markerer at vi nærmer os foråret og at vores kurser som finder sted i
vinteren er ved at være slut. Vores elever vil gerne vise alle de ting som de har lavet i vinterens løb.
I år vil vi gerne invitere alle børn i Låstrup og omegn til at vise deres kreativitet ved at udstille eller ved at vise hvad
de arbejder med. Det kan være at man er god til at strikke, tegne, male, væve, lave smykker eller noget helt andet.
Vil du gerne vise hvad du arbejder med kan du tilmelde dig
på tlf: 86694510 eller 86696228.
Der kommer en flødebollemaskine så slikmunde, såvel børn
som voksne kan prøve og smage. Vi håber på at det bliver
en spændende dag.
Med venlig hilsen
Kulturcenter Værestedet og Kreativ Husflid, Låstrup.
Du kan se hele programmet i nyhedsmailen uge 12
_________________________________________________________________________________________

Vi får hjertestarter til byen!!!!!
Sted: Låstrup Forsamlingshus
Kursus i brugen af hjertestarteren

Dato: Torsdag den 26. marts kl: 19.00 – 20.30
Vi starter dagen med overrækkelse af hjertestarteren og hjertestarterskabet.
Derefter vil kunsten at redde livs førstehjælpsinstruktør give et kursus i brugen af hjertestarteren.
Vi opfordrer alle til at deltage i dette GRATIS kursus, hvor der bliver gennemgået hvad man skal gøre hvis vi en dag
får brug for vores hjertestarter.
Kunsten at redde liv tilbyder også; et 4 timers hjerte/lunge førstehjælps kursus for alle i byen, hvis dette har
interesse.
Se hele opslaget på www.borupif.dk eller her
Vi glæder os til at se jer.
_____________________________________________________________________________________________

Pas på dig selv med et lille forårs forløb i
April /Maj.
Ugerne 16 - 17 - 18 - 19.
Foreløbig Tirsdag fra 17.30 til kl. ca. 19.00....
Prisen vil være 350 kr.
Det vil igen være en blanding med øvelser i Mindfulness
og Yoga.
Mindfulness er at lære at være til stede i nuet med fuld
opmærksomhed, Du lære at bruge dit åndedræt fuld
bevidst... Når åndedrættet er rolig er sindet det også.
Man kan ikke være stresset med et rolig åndedræt :-)
De små øvelser som deltagerne bliver guidet i vil give ro for tanker så hovedet får lidt fri... Det giver nærvær og
mere overskud i hverdagen.
Mindfulness kan forebygge stress og hjælpe hvis man er stresset.
Yoga øvelserne påvirker ligeledes kroppen positiv. Der er ingen voldsomme bevægelser, kroppen får tid så den og
man har tid til at mærke efter om man har det okay med den enkelte øvelse.
Yoga stimulere de indre organer, renser, opbygger og påvirker hele vores energi system.
Mindfulness og yoga binder simpelthen sind og krop sammen.
Efter dette lille forårs forløb, holder vi pause indtil efteråret. Så Hvis lysten er der, så kom og vær med. Alle kan
være med.
Ring gerne for yderlig info el tilmelding til Sundstrup Zoneterapi ved Tove Frederiksen Tlf : 29847323
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