HUSK Borgermøde i Låstrup Forsamlingshus
tirsdag den 3. oktober kl. 18.30 – 21.00

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

Fællesspisning på
Kulturcenter Værestedet
Vi genoptager traditionen med månedlige fællesspisninger.
Her mødes vi og spiser et måltid med vores naboer og venner under helt
afslappede forhold.
Kom som du er og tag endelig ungerne med, der er ingen duge eller bordpynt
de kan flå i!
Her den første gang er det Tilde og hendes søstre der står for madlavningen og
så er det spændende hvem der har lyst til at lave mad i november

Onsdag d. 11. oktober
Kl. 18.00
Lasagne & salat
og lidt sødt til kaffen
Øl og vand kan købes

Pris: voksne 50,- børn 25,Tilmelding senest mandag d. 9. oktober hos Tilde på kontoret.
Tlf: 86694510/61334511. Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com

Spændende foredrag på Kulturcenter Værestedet
Tirsdag den 10. oktober kl. 19-21
Acceleratorer – i fysik og kræftterapi
Første foredrag en række på 7 i den naturvidenskabelige
verdens navn, hvor der bl.a. fortælles om partikelacceleratorer og den viden, der ligger bag moderne
kræftbehandling. For eksempel fortælles om den 27 km
lange partikelaccelerator, der i 1954 blev bygget i Cern i
Schweiz og om den store partikelkanon, 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.
Foredraget foregår via live-streaming direkte fra Aarhus
Universitet, hvor er med på en kikker til de spændende
foredrag
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.
Se mere information om foredragene på dette link.
Foredragsrækken starter den 10. oktober. Derefter pause i efterårsferien, men så igen hver tirsdag.
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.

Viborg Kommune søger deltagere i et forsøgsprojekt!

Viborg Kommune ønsker at afprøve et nyt koncept for kollektiv transport i Viborg Kommunes
landdistrikter.
Fjordklyngen er udpeget som èt af i alt tre forsøgsområder og søger i den forbindelse personer, som har
lyst til at være med til at forbedre de offentlige transportmuligheder og samtidig nedsætte belastningen
for miljøet. Det kan blandt andet dreje sig om forsøg med en landsbybus, delebiler, elcykler eller andet,
man kan være fælles om.
Har du lyst til at høre mere og evt. deltage, kan du kontakte Inge Carlskov på
e-mail: inge.carlskov@gmail.com eller tlf. 30 27 72 05 inden d. 8. oktober 2017.
Med venlig hilsen
Fjordklyngerådet

