Træningsopstart i Borup IF

Der bydes igen på fodbold i Borup IF, når træner Kristian Kjær åbner træningsbanen lørdag den 5. februar
2022, kl. 1300.
Så få fundet støvlerne frem og løftet stængerne ned fra sofaen og komme til bold igen. Nye som gamle
spillere er velkomne til at prøve formen af. Måske var det en god idé at prøve løbeskoene af 2-3 gange om
ugen indtil da. Træneren oplyser endvidere, at man ikke skal kimse af styrketræning. Der bliver brug for alle
kræfter i den kommende sæson.
Efter en blid opstart på træningsbanen bydes på suppe alt efter hvad corona-situationen tillader.
Desuden er der planlagt træningslejr i Fjerritslev i perioden fra den 11. til den 13. marts 2022. Hør mere om
de planer ved træningsopstarten.
Bestyrelsen/Fodboldudvalget/Trænerteamet.

Træningsopstart i SUB 09

Træner Chris Moumaife byder velkommen til endnu en sæson i SUB 09 Kvinder. Det sker på Borup Stadion
i Låstrup lørdag den 5. februar 2022, kl. 1300.
Nye som gamle spillere er velkomne, så det er bare med at spænde støvlerne og få gang i benene.
Træneren vil orientere om kommende tidspunkter og placering af forårets fodboldtræning, der skiftevis
holdes i Skals, Ulbjerg og Borup.
Dameudvalget og Chris sørger for at alle rekvisitter og bolde er på banen.
Efter en blid opstart på træningsbanen bydes på suppe alt efter hvad corona-situationen tillader.
Vi glæder os sindssyg meget til at se jer alle igen

Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a.
Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 24. februar 2022 kl.1930 på
Værestedet i Låstrup
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Behandling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suppleanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Eventuelt.
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Jens Ole Skovgaard Jensen

Efter generalfor er Vandværket vært ved et lille traktement.
NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets hjemmeside.
(www.laastrupnrrindvand.dk)
f.eks. vedtægter, regulativ, takstblad og vandkvalitet m.m.
Vandværket har udarbejdet nyt regulativ, som er godkendt af Viborg
Kommune og er gældende fra 1. januar 2022, regulativet kan ses og evt.
udskrives fra Vandværkets hjemmeside.

Streamingforedrag på Værestedet – 8. februar kl. 1900

Fremtidens Natur

Jorden er en levende planet fyldt med mange forskellige livsformer. Men Jordens store befolkning presser
nu naturen. Hør hvordan mennesket påvirker Jordens biodiversitet og om konsekvenserne for fremtidens
levende natur. Hvilke løsninger skal vi satse på?
Forelæser:
Jens-Christian Svenning er forsker i makroøkologi og biogeografi med særligt fokus på
planter, dyr og mennesker på tværs af kloden. Ud over sin grundlæggende nysgerrighed for naturen er
Jens-Christian drevet af at finde løsninger på klima- og biodiversitetskriserne, og af at promovere en
bæredygtig samfundsmæssig udvikling generelt.
Sprog:

dansk

Entré:

gratis

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 25,Se mere om foredraget via dette link.

Fantastisk opbakning til fotooptagelse

Foto: Lånt fra Kulturcenter Værestedets facebookside

Der var flot opbakning, da Fjordklyngen søndag anmodede borgerne om hjælp til
optagelse af et pressefoto i forbindelse med, at Nordeafonden havde givet tilsagn om
1.000.000 kroner fra deres ”Her bor vi-puljen”. Det bevilgede beløb går til ombygningen
af kulturcenteret til Hele Fjordklyngens nye Mødested. Det var en vigtig brik i ønsket om
at indsamle 9 millioner til formålet.
Næsten 50 borgere fra det meste af Fjordklyngens område mødte frem til det lille
event. Corona-situationen gjorde, at det ikke var muligt at invitere deltagerne inden for,
så det var ene og alene ønsket om at støtte eventet, der fik folkene af huse. Dejligt at så
mange støtter op om et sådant event med så kort varsel. Nytårshilsener blev dog
udvekslet på tværs af byerne og blandt byens borgere, så lidt socialt var der at komme
efter.
Fjordklyngen offentliggjorde i november, at Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg
havde givet en bevilget 1.125.000 kroner til ombygningen. Dette beløb er øremærket til
gårdrum og udeareal. Desuden indgår de penge, der i forbindelse med Fjordklyngens
Områdefornyelse blev bevilget til projektet også i budgettet.
Realdania og LOA (Lokale og Anlægsfonden) har tidligere bevilget hele 4.500.000 kroner
til ombygningen og flere ansøgninger er ude i øjeblikket, så målet nærmer sig med store
skridt. Når målet nås, forventer Fjordklyngen, at ombygningen kan føres ud i livet i 2023.
Stor tak til de mange borgere, der støttede op om fotooptagelsen.

Online booking
Låstrup Forsamlingshus

Det er nu muligt at booke Låstrup Forsamlingshus online via facebooksiden
https://www.facebook.com/search/top?q=l%C3%A5strup%20forsamlingshus
Tryk på ”Reservér nu” og vælg dato og tidsrum. Efter dette valg får man en
bekræftelse på bookingen via Messenger-besked fra Låstrup Forsamlingshus.

Livestreaming Kulturcenter Værestedet 2022

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Kend Din Fjordklynge – Skals (OBS byttet med Skringstrup)

30. januar

Generalforsamling Låstrup Forsamlingshus

31. januar

Borgermøde i Låstrup Forsamlingshus

31. januar

Træningsopstart Herrer Borup IF

5. februar

Træningsopstart SUB 09 Kvinder

5. februar

Livestreaming Værestedet – Fremtidens Natur

8. februar 2022

Livestreaming Værestedet – Den Sovende Hjerne

22. februar 2022

Låstrup – Nr.Rind Vandværk generalforsamling

24. februar 2022

Kend Din Fjordklynge – Skringstrup (OBS byttet med Skals)

27. februar 2022

Livestreaming Værestedet – Klimaforandringerne

1. marts 2022

Livestreaming Værestedet – Ekstrem fordøjelse

15. marts 2022

Fællesspisning Kulturcenter Værestedet

17 marts 2022

Generalforsamlings Kulturcenter Værestedet

17 marts 2022

Kend Din Fjordklynge – Låstrup

27. marts 2022

Livestreaming Værestedet – Flagermus

29. marts 2022

Affaldsindsamling i Låstrup

3. april 2022

Livestreaming Værestedet – Ig Nobel Prize: first laugh, then think

26. april 2022

Lokaldysten Låstrup/Nr.Rind afvikles fra Nr.Rind Forsamlingshus

2. juni 2022

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/

Tip om gode eller sjove hjemmesider på nettet.
Låstrup officielle hjemmeside
Borup Idrætsforening
Låstrup Forsamlingshus
Kulturcenter Værestedet
Låstrup Kirke

http://www.laastrup.dk/

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://sogn.dk/laastrup/ og http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-

Låstrup/Nr.Rind Vandværk

kirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-ogreferater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2
a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12
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
Flystyrt i Låstrup oktober 1944

http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
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
Hjarbæk Sjægtelaug

http://www.moeldrup-arkiv.dk/

Skovbørnehaven Fredly
Skals Skole
Viborg Kommune referater

Kirkernes hjemmeside

www.sjægt.dk
https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.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.dk 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.

