Bliv frivillig chauffør på Fjordklyngens delebus

Måske kommer den nye bus til at se sådan ud. Det afsløres først på tirsdag kl. 1630 ved Kulturcenter
Værestedet i Låstrup.
Fjordklyngens fælles bus er nu klar til at køre ud på de små veje mellem de 6 landsbyer i Fjordklyngen. Bussen
er en del af Viborg Kommunes forsøgsprojekt med at forbedre infrastrukturen i Fjordklyngens område.
Intentionen er at kombinere de eksisterende busruter med nye måder at transportere sig på. Altså en alternativ
kollektiv trafik i landdistrikterne. Projektet styres af Thorkild Vestergaard og Martha Johansen fra Viborg
Kommune med støtte fra Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen.
Lokalt har 9 personer fra Fjordklyngen meldt sig til at være med til at beslutte, hvordan bussen skal bruges, hvor
den skal placeres, hvordan den skal kunne bookes, hvor den må køre og meget mere.
Tirsdag den 16. maj kl. 1630 bliver den nye bus præsenteret ved en event ved Kulturcenter Værestedet i
Låstrup. Ved præsentationen bliver der instruktion i brug af bussen, og information om, hvad arbejdsgruppen og
Viborg Kommune har tænkt af tanker omkring brug af bussen.
Den valgte bustype er en 9 personers Renault Traffic, der kan køres på et almindeligt kørekort.
Ved Fjordklyngens Generalforsamling blev de foreløbige tanker luftet. Her kom det frem, at bussen dels skal
kunne lejes til privat brug. Kravene til denne form for leje er, at føreren skal være mindst 23 år gammel og have
haft kørekort i mindst ét år. Desuden må bussen ikke bruges til ture til Østeuropa. Priser og detailregler er endnu
ikke offentliggjort.
Den anden form for brug er lokale ruter efter brugernes behov. Her kan tænkes, at Fjordklyngens beboere har
brug for at køre til købmand i Ulbjerg eller Skals. Der kan arrangeres ture til biblioteket, lotterispil sportsevents
eller ture til større handelsbyer som feks. Aalestrup eller Viborg. Brugerne skal selv være med til at byde ind
med forslag til ture. Her er tanken, at prisen for turen er en form for billet, som når man skal køre med en
regulær busrute.
Til den sidstnævnte form for brug søges nu en gruppe af frivillige chauffører, der skal være villige til at give en
frivillig hånd med i projektet. I forbindelse med præsentationen af bussen tirsdag eftermiddag, bliver der
mulighed for et uforpligtende informationsmøde, hvor alle er velkomne til at høre mere om tjansen som frivillig
chauffør.

Mød op ved præsentation er bussen i Låstrup på tirsdag kl. 1630,
hvis du gerne vil se bussen og høre mere om brug af denne.
Læs mere på www.borupif.dk eller her

Fjordklyngen havde indvielse af Kærby Bakke grundlovsdag 2017 med to sheltere, udsigtstårn, bålsted og
toilet. Shelterpladsen har været besøgt meget hele året rundt, blandt andet skoler, institutioner og
cykelklubber.
Desværre brændte det ene shelter ned til grunden for en lille uge siden. Shelterpladsen er ikke forsikret og
foreningen bag pladsen har ikke umiddelbart sat penge af til et nyt shelter.
Derfor er der taget initiativ til en privat indsamling, der skal rejse penge til opførelse af et nyt shelter.
Et nyopført shelter, præcis som det gamle, koster 21.250 kr.
Vi håber at kunne indsamle penge nok til at opføre et nyt shelter med denne indsamling, så pladsen igen
kan fremtræde harmonisk og med 2 sheltere til gæsterne.
Kærby Bakke er et skønt sted, som bliver brugt af rigtig mange året igennem.
Der er en fantastisk beliggenhed og udsigt over Hjarbæk Fjord.
Fjordklyngen håber, at rigtig mange har lyst til at bakke op om indsamlingen. Alle beløb – store som små –
modtages med taknemmelighed.
Bidrag kan indbetales på nedenstående link.
https://www.caremaker.dk/nc/fr/i/kaerby_bakke_nyt_shelter/

På Fjordklyngens vegne
Tina og Hans Kurt

Kulturcenter Værestedets Sjægtetur
I samarbejde med Hjarbæk Sjægtelaug arrangeres også i år tur til Hjarbæk, hvor der vil
være mulighed for en sejltur med en ægte limfjordssjægt, - og selvfølgelig deltager også
Værestedets egen sjægt L91 "Jonna" i arrangementet.

Husk gerne vind- og vandtæt tøj. Redningsveste udleveres og selve sejladsen foregår efter
Søfartsstyrelsens retningslinier.

Kulturcenter Værestedets sjægt L91 "Jonna" under VM i Sjægtesejlads i 2017.

Tidspunkt:

Lørdag den 2. juni 2018 kl. 10:00

Mødested:

Stejlepladsen på Hjarbæk Havn

Tilmelding:

Af hensyn til reservation af både senest
mandag den 28. maj, kl. 12:00 til Tilde,
- tlf.: 6133 4511,
- email: kulturcenter.laastrup@gmail.com.

Ved tilmelding kan aftales evt. samkørsel fra Kulturcenter Værestedet.

Elever fra Nr. Rind gamle skole.

Så er der igen mulighed for at mødes med klassekammerater fra Nr. Rind Skole.
Vi samles i Nr. Rind forsamlingshus
Lørdag den 9. juni 2018 kl. 12:00
Der er lagt op til hyggeligt samvær og opfriskning af gamle minder.
Ægtefæller er også meget velkommen.
Kl. 12:30 spiser vi en hyggelig frokost.
(drikkevarer købes)
Efter frokost kaffe med småkager.
Derefter er der mulighed for at gå en tur i Nr. Rind, kigge gamle billeder fra lokalhistorisk
arkiv (Peter Lund udstiller) eller bare få sig et godt grin og en god snak.
Kl. 16:30 kaffebord og afslutning.
Pris: Kun 200 kr. pr. person.
Indbetaling i Den Jyske Sparekasse i Skals på konto nr. 9261- 3050293857 (husk navn)
Tilmelding og indbetaling senest den 9. maj 2018.
Hjælp os med at invitere søskende og
skolekammerater (Ingen annoncering da
det er for dyrt)
Vi glæder os til at se rigtig mange.
Kirsten (51549044) el.
kirmand@post.tele.dk

Foto fra seneste sammenkomst i 2016

