
 

Koncert i Låstrup Kirke torsdag d 21. februar, kl. 1900  

 

4 unge musikere fra vores lokalområde spiller jazzstandard, velkendte sange og egne 

kompositioner med udgangspunkt i vinter, lys og livskraft. 

Arrangør er menighedsrådet Ulbjerg- Lynderup-Låstrup sogne. 

Gruppen Jazzonators består af Clara El Jamal Asger Klinkby Jørgensen Lasse Bitsch Jensen og 

Alfred Lykke Nielsen. De 4 lokale musikere begyndte at spille sammen på Musikalsk Grundkursus 

(MGK) i Viborg for nogle år tilbage. De fandt hurtigt ud af, at de spillede godt sammen og havde en 

fælles interesse for jazzmusikken. Ifølge de 4 unge musikere, var det ikke kun musikalsk, at de 

spillede godt sammen, for de havde det også godt med hinanden og spillede menneskeligt godt 

sammen. 

Alfred og Clara kommer fra henholdsvis Ulbjerg og Låstrup.  I dag bor de alle fire i Århus og 

studerer henholdsvis til lærer og til datalog. Musikinteressen lever fortsat, og derfor vil de gerne 

vise lokalområdet, hvad de har lært og vender i den anledning tilbage til Låstrup Kirke med en 

koncert. 

Her bydes på jazzstandarder, velkendte sange 

og egne kompositioner, som overskriften 

angiver med udgangspunkt i vinter ,lys og 

livskraft. 

Koncerten finder sted i Låstrup Kirke torsdag 

21. februar, kl.1900 

Menighedsrådet byder alle velkommen til en 

dejlig musisk oplevelse. 

 



Borup Idrætsforening holder for 6. år i træk LAN party for børn fra 2. klasse og 

ældre. Arrangementet holdes igen i år over 2 dage,.  

tirsdag den 12. februar holdes LAN party for børn fra 6. klasse og ældre 

Fredag den 15. februar holdes LAN party for børn op til og med 5. klasse.  

Begge dage starter arrangementet kl. 1600 og lukker næste dags morgen kl. 0830. 

Arrangementet holdes i Borup IF-klubhus, Låstrupbakken 10, 8832 Skals. 

Medbring selv controller, computer og netværkskabel, samt evt. soveudstyr. Udstyr 

på eget ansvar. 

Pris 100,- kroner pr. deltager. Først til mølle-princip. Der er begrænset antal pladser, 

så skynd dig at melde dig til på info@borupif.dk 

Prisen inkluderer aftensmad, natmad og morgenmad.  

Sodavand og slik kan købes i klubhuset, så medbring lidt lommepenge.  

OBS: Hvis der er forældre, der gerne vil hjælpe med at stille aftensmad frem, hjælpe 

med teknik, bage en kage eller være sovevagt/opsynsperson, så skriv det i 

tilmeldingen.  

 

Med venlig hilsen 

Morten Nielsen 

Borup Idrætsforening 

Tlf. 41783523 
 

 

mailto:info@borupif.dk


Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a. 
 

Afholder ordinær generalforsamling torsdag den 

21. februar 2019 kl. 1930 på Kulturcenter 

Værestedet i Låstrup. 

 

DAGSORDEN 

 

1. Valg af dirigent. 

2. Bestyrelsens beretning. 

3. Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse. 

4. Budget for det kommende år forelægges til godkendelse. 

5. Behandling af indkomne forslag. 

6. Valg af medlemmer og suplanter til bestyrelsen. 

7. Valg af revisorer og revisorsuppleanter. 

8. Eventuelt. 

 

Med venlig hilsen 

på bestyrelsens vegne 

 

Jens Ole Skovgaard Jensen 

 

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lille 

traktement bestående af kiks, ost og et glas vin. 

 

 

NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets 

hjemmeside. (www.laastrupnrrindvand.dk) 

 

f.eks. oplysninger om vedtægter, regulativ, takstblad og 

vandkvalitet m.m. der kan i finde mange gode oplysninger 
 

 

 

http://www.laastrupnrrindvand.dk/


Nyt gratis streamingforedrag på Kulturcenter Værestedet 

Tirsdag den 19. februar 2019, kl. 1900. Mulighed for at købe kaffe 

og kage i pausen.  

Hør om hvordan 
forskningen i 
nydelse og begær 
kan være en nøgle 
til at forstå hvordan 
vores hjerne er 
indrettet og 
hvordan vores 
livskvalitet kan 
forbedres.  

Hjerneforsker Morten 
Kringelbach er verdens 
førende ekspert i nydelse 
og hvordan sanselig og 
social nydelse i høj grad er 
med til at definere vores 
liv, men også hvordan 
manglen på nydelse, anhedoni, har stor betydning for lidelser som 
depression, kronisk smerte og spiseforstyrrelser. 

På tværs af alle kulturer er det fx klart at musik giver velvære, glæde og 
hjælper sociale relationer. Forskningen har givet ny indsigt i hvordan det i 
musik og andre kunstformer er forventningsglæden som kan føre til nydelse. 
Og hvordan mere generelt vores forventninger og forudsigelser er væsentlige 
elementer til at give mening med livet. I flygtige øjeblikke kan det føre til 
nydelse, men på længere sigt kan det hjælpe med at fylde vores tilværelse med 
meningsfuldhed, retning og formål.  

Du vil høre om hvordan resultater fra computermodellering og 
hjerneskanninger, som måler aktiviteten i levende menneskehjerner, 
afdækker hvilken betydning mange nydelser som fx mad, sex, rusmidler og 
musik har for vores livskvalitet.   

Med venlig hilsen 

Kulturcenter Værestedet 
Eva og Leif 



 

Borup IF afholder ordinær generalforsamling  

i klubhuset på Låstrup Stadion  

mandag den 11. februar 2018 kl. 18.30  

  

Vi starter med flot ta’ selv bord fra kl. 18.00, derefter ordinær 

generalforsamling.   
  

Dagsorden  

1. Valg af dirigent  

 2.Formandens beretning  

3. Regnskabet  

4. Indkomne forslag  

5. Fastsættelse af kontingent  

6. Valg af ungdomsformand og suppleant  

7. Valg af bestyrelse og 2 revisorer  

8. Evt.  

Forslag der ønskes behandlet skal være formand Poul Johannsen i hænde 

senest 4 dage før generalforsamling.   
  

Vigtig! Kom og deltag. Det giver dig indflydelse på klubbens 

fremtid.  

Med venlig hilsen, Bestyrelsen  

 



 

Pilefletning – Weekendkursus – Kulturcenter Værestedet 
 

Datoen er: 23-24 februar 

kl.9,30 til kl. 16,00 

Pris: 800,00kr +materialer 

Har du lyst til at lære hvordan 

man fletter kurve, figurer, 

kugler, lygter og meget,meget 

mere, så er muligheden der 

ved dette weekendkursus på 

Værestedet.  

Tilmelding senest 8/2 på  

tlf. 20 76 82 42. 

Instruktør: M H Pil fra 

Overlade 

Se yderligere om pileflet på instruktørens hjemmeside 
 

 

Kryds i kalenderen – Muslingefestival i Fjordklyngen 2019 

Sæt allerede nu kryds i kalenderen lørdag den 25. maj, hvor 

Fjordklyngen igen arrangerer Muslingefestival i Sundstrup. 

Program for eftermiddagen og aftenen er ikke offentliggjort, 

så det kan ikke afsløres endnu.  

Én ting er dog sikkert. Der bliver mulighed for at smage 

friskfangede blåmuslinger fra Limfjorden, og der bliver 

mulighed for at købe sig én Fjordklyngeøl fra Ugelris 

Gårdbryggeri. Desuden serveres pølser, kaffe og kage fra 

boder i teltet.  

Se omtale og billeder fra et tidligere arrangement. 

Foto fra instruktørens hjemmeside 

http://www.mhpilogflet.dk/index.php?page=aktiviteter
http://www.minbyviborg.dk/2017/05/20/muslingefestival-2017-i-sundstrup/


Træningsopstart i Borup Idrætsforening 

 

Dagens yngste, Magnus ”Mini” Christensen og dagens ældste, ”Grand Old Mann” Flemming Lund 
hejste dannebrog til tops inden træningsstart. 

20 spillere med snørede støvler og 5 mere eller mindre skadede spilere er klar til den kommende 
forårssæson i Borup Idrætsforening, hvor der lørdag den 9. februar blev taget hul på træningen.  

Den nye træner Svend Aage Christensen gik forrest og trænede med.  

I klubhuset stod Line, Majbritt og Karin klar med varm suppe efter træningen.  

Se referat og fotos fra træningsopstarten på Borup Idrætsforenings hjemmeside på dette link.  

 

Nyhedsmail til Borup Idrætsforenings medlemmer og borgere i Låstrup og Nr.Rind 

Som det tidligere er oplyst er Børge Nielsen stoppet med at udgive 

nyhedsmailen. Låstrup Lokalråd ved Morten Nielsen forsøger at 

videreføre Børges gode arbejde gennem mange år.  

Skiftet betyder, at materiale til nyhedsmailen fremover skal sendes til 

Laastrup@outlook.dk i stedet for direkte til Børge. Det er i øvrigt 

samme mail, hvorfra nyhedsmailen sendes ud.  

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.  

Med venlig hilsen, Låstrup Lokalråd/Borup IF 

http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/februar/traeningsopstart-i-borup-idraetsforening/
mailto:Laastrup@outlook.dk

