Reception og farvel og goddag på Kulturcenter Værestedet
Der var god opbakning til Kulturcenter Værestedets reception i forbindelse med udskiftning af personale.
Ingrid Bøgevig har været daglig leder af Kulturcenter Værestedet i 15 år, og hun trækker sig nu tilbage for at hellige
sig slægtsforskning og andre mere private sysler. Formand Ole Kruse takkede Ingrid for en engageret og
medlevende styring af Værestedet igennem de forgangne 15 år. De 75 gæster til receptionen kvitterede med
klapsalve og 3 folddigt leve til Ingrid.
Ole Kruse oplyste, at Ingrid faktisk har
gjort det så godt, at der skal hele 2 nye
medarbejdere til at afløse hende. Dels
er Line Mogensen ansat som ny daglig
leder og dels fortsætter praktikant
Trine Munkholm med den daglige
rengøring.
Ole Kruse bød Line Velkommen og
takkede Trine for, at hun vil fortsætte
med at holde Kulturcenter Værestedet
indbydende rent for de mange daglige
brugere af centeret.
Der var blomster til de 3 personer fra
Værestedets bestyrelse.

Der var ligeledes tak til Line Mogensens familie, der velvilligt stillede op og grillede pølser og steaks til alle de
fremmødte gæster, samt til personale og bestyrelse, der havde lavet mad.
Jane Thorup Kjærgaard spillede fløjte til flere gode danske sange fra Højskolesangbogen. Hyggelig reception med
god opbakning fra borgere fra Låstrup, brugere af Værestedet og familie til de 3 medarbejdere.
Se billeder fra receptionen på dette link.
____________________________________________________________________________________________________

Hilsen fra Ingrid Bøgevig
Tak til Kulturcentrets Værestedets bestyrelse for et godt arrangement, tak for blomster og gave og for formand Ole
Kruses pæne ord.
Det var herligt, at så mange mennesker lagde vejen forbi og deltog i arrangementet.
Jeg har haft 15 gode og fornøjelige år på Kulturcenter Værestedet. Der har været op og nedture, som livet nu byder
sig - flest opture og glæder. Tak til alle jer, som jeg har mødt på min vej, tak for samarbejde og hyggelig snak. Tak
for de mange gaver ved receptionen.
God vind til jer alle fremover.
Kærlig hilsen Ingrid

______________________________________________________________________________________________

En sommer hilsen fra Sundstrup Zoneterapi til jer alle :-)

Sæt allerede nu kryds i kalenderen så i er klar til efterårs start med Yoga på
Kulturcenter Værestedet i Låstrup
Hvis du allerede nu ved, at du gerne vil deltage, vil jeg gerne høre fra dig på
TLF: 29847323 el 86697323 så jeg kan planlægge program :-)

Formiddags Yoga med Mindfulness: mandage som starter den 5. september kl 9.30 til 11.00.
Yoga med særlige hensyn (Skåne): mandage som starter den 5. september kl 11.15 til 12.15
Aften yoga med Mindfulness: tirsdage med start 6. september fra 17.15 til 18.45
Et rigtig godt tilbud er at hvis man har meldt sig til et hold med Yoga og Mindfulness kan man frit deltage på begge
hold.

Alle holdene har 10 uger pris:
700 kr for at deltage på yoga og Mindfulness holdene og
550 for deltagelse på skåne yoga holdet.
Alle der har lyst til at deltage kan være med :-)
Mange sommerhilsner fra Sundstrup Zoneterapi ved Tove Frederiksen
Krop og Sind i balance :-)
_________________________________________________________________________________________

Så starter turneringen. Første kamp er på søndag hjemme mod Tjele Vest Sport
som sædvanligt udtrækkes der gevinster på mål aktier i pausen
du kan se Borups holdopstilling her

Borgermøde med information om Vindmøllerne nord for Låstrup

Viborg Kommune inviterer til borgermøde med information om planen for opstilling af vindmøller nord for Låstrup.
Nærmere betegnet mellem Nørremarkvej og Skivevej på jorden tilhørende I/S Risgård.
Borgermødet er tirsdag den 16. august kl. 17.00 i Låstrup Forsamlingshus, Låstrupvej 45, 8832 Skals.
I/S Risgård er vært ved Grillpølser, sodavand/øl i forbindelse med mødet.
Ønsker du information om planerne for opstilling af vindmøller, herunder reglerne for høring, afstand til naboer,
størrelsen af de planlagte møller, møllernes påvirkning af den omkringliggende natur og beboere, mulighed for at
investere i mølleandele, støtte til lokale projekter mv. så er det tid at møde op til borgermødet, hvor der er
mulighed for at stille spørgsmål og måske også at få svar på nogle af dem.
I/S Risgård og Viborg Kommune håber på god opbakning til mødet, så eventuelle misforståelser og rygter kan
imødegås.
Med venlig hilsen
Låstrup Lokalråd
Se også www.borupif.dk eller her

