MTB-løb i Fjordklyngen
Søndag den 24. marts kl. 09.30 – 14.00

Program:
09.30
09.45
10.00
14.00

Kaffe og rundstykker v. Den Jyske Sparekasse
Åbningstale v. Rasmus Emborg, Spor i Landskabet
Løbet skydes i gang.
Løbet er slut.

Ruten følger Fjordklyngens MTB-spor, hovedsporet. Se
ruten her:
http://fjordklyngen.dk/fjordparken/fjordklyngensmtbspor/.
Alle kan være med. Der er depoter i de 6 byer undervejs.
Der udtrækkes lodtrækningspræmier blandt de rigtige
besvarelser i konkurrencen.
Se begivenheden på Facebook på dette link.

Nyt gratis streamingforedrag på Kulturcenter Værestedet
Tirsdag den 12. marts 2019, kl.
1900. Mulighed for at købe kaffe
og kage i pausen.
Tag med verdens mindste
hval, marsvinet, på jagt i
danske farvande og prøv at
forstå hvordan en
kaskelothval holder vejret i to
timer. Og hør hvordan
hvalerne, hvis forfædre var
landdyr tæt beslægtet med
nutidens grise, har tilpasset
sig livet i vand.
Hvalernes forfædre var landdyr tæt beslægtet med nutidens grise og kameler.
For mere end 30 mio. år siden forlod disse pattedyr landjorden til fordel for et
liv i vand. De nulevende hvalarter har i ekstrem grad tilpasset sig til et liv i en
lang række forskellige vandmiljøer – fra dybe oceaner til lave floder.
I mange år har forskere kun fået indsigt i hvalernes liv ved at studere dem i
den korte tid de befinder sig ved overfladen eller ved at dissekere døde hvaler
og herudfra gætte sig til, hvordan de lever. Men ny teknologi har i de sidste ti
år givet forskerne enestående muligheder for at studere hvalernes fysiologi og
adfærd langt til havs og mens hvalerne er neddykket.
I foredraget tager vi blandt andet med verdens mindste hval, marsvinet, på
jagt i danske farvande, og vi prøver at forstå hvordan en kaskelothval holder
vejret i to timer, hvordan en grønlandshval undgår at fryse ihjel og hvordan
en blåhval tager 70 tons vand ind i munden uden at rykke kæberne af led. Og
så dvæler vi ved hvordan hvalerne har tilpasset sig livet i vand – en verden
der er vidt forskellig fra den deres forfædre på land vandrede rundt i.
Med venlig hilsen
Kulturcenter Værestedet
Eva og Leif

Kreativ Husflid Låstrup
Generalforsamling
Kreativ HusflidLåstrup afholder ordinær generalforsamling
onsdag d.13-3 2019 på
Kulturcenter Værestedet, foreningen er vært
ved kaffe og smørrebrød.
Indkomne forslag skal være foreningen i hænde
senest 8 dage før.

Forårsudstilling
Søndag d. 17. marts fra kl. 10 til 16.
Eleverne vil i arbejdende værksteder vise, hvad de kan og de udstiller de
produkter, som de har lavet i løbet af vinteren. I år kan man møde øl- og
snapselauget fra Herregaarden Hessel. De vil fortælle om hvordan man
kan lave sin egen øl og snaps, og der vil også være smagsprøver.
Samtidig kommer Lokalhistorisk Forening fra Skals
med gamle billeder og dokumenter, som kan ses og læses. Der er mulighed
for at købe små tæpper og Aloe Vera produkter. Der vil være salgsboder
og Værestedet vil sælge kaffe og kage, samt tarteletter .

Nyt behandlingstilbud i Låstrup

Bjørks Terapi & Velvære tilbyder i den kommende tid akupunkturbehandling i
Borup Idrætsforenings klubhus. Det sker fra tirsdag den 12. marts. Bjørk vil
være klar i klubhuset de følgende tirsdage i tidsrummet fra kl. 1730 til 1845.
Flere kan godt modtage behandling samtidig, så man behøves ikke bestille
tid i første omgang.
Bjørk behandler vidt forskellige skader og smerteproblemer med akupunktur.
Her nævnes blandt andet ubalance, blokeringer, spændinger og smerter. Via
nervesystemet får mange her og nu reaktioner på smerter i hoved, nakke,
skuldre, ryg, led-smerter og sågar folk, der døjer med hjernerystelse, har
reageret positivt på Bjørks behandling. Hertil kommer blærebetændelse,
migræne, hovedpine.
Bjørk lover, at man allerede efter første behandling vil kunne mærke en
fremgang, hvis man er modtagelig for behandlingen, så hvorfor ikke prøve
det. Det kan jo være, at det virker på netop dig.
Bjørks tilbud er ikke kun for medlemmer i Borup Idrætsforening.
Fjordklyngens cykelklubs medlemmer og andre borgere i byen er også
velkomne, og Borup Idrætsforening lægger gerne lokaler til, hvis nogen har
brug for behandling.
Prismæssigt er aftalen, at en behandling koster 150,- kroner, hvis man
deltager i den fælles behandling. Bjørk kan også behandle individuelt i
klinikken. Alle er velkone til at komme og få en uforpligtende samtale med
Bjørk om, hvad der er bedst i det enkelte tilfælde. Se priser på behandlinger
på Bjørks hjemmeside i linket nederst på denne side.

Se mere om Bjørks tilbud på vores hjemmeside på dette link.

Bedre telefondækning i Nr.Rind/Lynderup

Velinformerede rygter oplyser, at der netop er lavet aftale om at opstille en ny
telesendemast, der skal forbedre sende og modtageforholdene for beboere i
Lynderup og Nr.Rind. Beboerne her har længe klager over, at den luftbårne
kommunikation har været mangelfuld eller helt fraværende i visse områder af
dette lokalområde.
Problematikken er taget op gennem Fjordklyngesamarbejdet, og det blev
senest berørt ved Landdistriktsudvalgets møde i Låstrup den 8. januar i år.
Viborg Kommune har derfor undersøgt forholdene. Det har de gjort ved at
køre rundt med måleinstrumenter på skraldebilerne i området. Skraldebilerne
har så registreret modtage og sendeforholdene for mobiltelefoner.
Undersøgelsen er ikke offentliggjort endnu, men skulle efter sigende vise, at
beboerne i Nr.Rind og Lynderup har haft grund til at være utilfredse.
Derfor er der nu taget initiativ til en ny sendemast, som telefonfirmaerne
Telenor og Telia vil benytte. Det skulle gerne give kunderne her bedre sende
og modtageforhold. Kunder i andre firmaer kan med roaming opnå samme
fordele.
Følg med på Viborg Kommunes hjemmeside og se, hvornår det nye tiltag
bliver en realitet.

Kulturcenter
Værestedet
www.kulturcenter-laastrup.dk
mail:kulturcenter.laastrup@gmail.com

Afholder ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne

Torsdag den 28. marts kl.19.00.
Forslag fra brugerne skal sendes til bestyrelse senest
4 dage før generalforsamlingen.
Med venlig hilsen
Bestyrelsen

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Generalforsamling Kreativ Husflid Låstrup

13. marts

Forårsudstilling fra Kreativ Fritid Låstrup

17. marts

Gratis Streamingforedrag ”Vores Urolige Klode”

19. marts

Fjordklyngens Cykelklub holder MTB Cykeldag for alle

24. marts

Generalforsamling Kulturcenter Værestedet

28. marts

Affaldsindsamling i Låstrup

31. marts

Gratis Streamingforedrag ”Hunting Exoplanets and Life in the Universe”

2. April

Gratis Streamingforedrag “ Når fysikkens stråler helbreder”

9. april

Generalforsamling Fjordklyngen

10. april

Muslingefestival

25. maj

SUB 09 10-års jubilæum

1. juni

Lokaldysten i Låstrup og Nr.Rind

6. juni

Sct. Hans Aften på Borup Stadion

23. juni

Byfesten i Låstrup

Uge 27

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 husarrangementer, generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.

