Lotterispiludvalget har nu udsendt sin folder for 2. kvartal 2019. Heri kalender og
oversigt over gevinster for de forskellige spil.
Se kalenderen og download folderen på Borup Idrætsforenings hjemmeside.
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Nyt gratis streamingforedrag på Kulturcenter Værestedet

Hunting exoplanets and
life in the Universe
Tirsdag den 2. april 2019, kl.
1900. Mulighed for at købe kaffe
og kage i pausen.
Lava Worlds to Living
Worlds: how a NASA mission
sparked the search for life
beyond the Solar System
NASA recently announced the end of an era. After nine years of
operation, NASA's Kepler spacecraft will be retired, but not without
making an indelible imprint on humankind's understanding of the
universe. Perhaps its greatest legacy is the knowledge that planets
outnumber stars in the galaxy. With over 2,500 planet discoveries
and another 2,000 awaiting confirmation, Kepler revealed a
staggering diversity of worlds turning sci-fi fantasy into scientific
reality.
It also changed our collective perspective regarding the feasibility of
finding evidence of life beyond Earth and catalysed efforts across
the globe to reach that goal.
In this illustrated, nontechnical presentation, astrophysicist and
planet hunter, Dr. Natalie Batalha, the former project scientist for
NASA's Kepler mission, will give an overview of Kepler’s remarkable
scientific legacy. She will highlight some of the key discoveries and
share a preview of exciting follow-up missions in progress and on
the drawing board.
With the retirement of Kepler, we pass the baton and watch in
anticipation as a new era of exploration unfolds.
Med venlig hilsen
Kulturcenter Værestedet
Eva og Leif

Nyt initiativ i HYTTEN i Låstrup
Alle kvinder i Låstrup og omegn inviteres til at møde
op i HYTTEN den første tirsdag i måneden kl. 1500.
Blot for hyggens skyld, men selvfølgelig også for at
klare verdenssituationen.

Hytten i Låstrup har næsten eksisteret i 15 år (Foto herover fra indvielsen
i 2005). I alle disse år har HYTTEN været mandsdomineret med møde hver
lørdag. Nu er der imidlertid taget initiativ til, at der skal andre boller på
suppen.

Med venlig hilsen
Anne Grethe, Jonna, Lena og Jeanette

Fodboldopstart for de mindste
Borup IF/Skals FF
Fredag d. 5. april kl. 16.15
på Borup Stadion, Låstrupbakken 10, 8832 Skals
U6 – U5 Piger og Drenge
Årgang 2013 – 2014
Samarbejde med Skals
Træner: Henrik Junior Tlf.28294834
Træner: Kirsten Rømer Tlf.61261098
Børn i Focus: ca. 3 – 4årige
Træner: Sara Ambrosius Tlf. 60121665
Leg med og uden bold
Ca. kl. 17.15 vil der være pølsehorn og saft samt info om den
kommende sæson.

Arbejdsdag i Låstrup Forsamlingshus
Lørdag den 6. april kl. 0900 til kl. 1600.

Både mand og kone er velkommen - der er opgaver til alle!
Vi starter med rundstykker og fordeling af opgaver.
• Nedrivning af loft i køkken.Gårdhave renses. (Medbring
haveredskaber)
• Reparation af container-øen
• Vaske lamper
• Male bag ved scene
• Vaske stole af

Bestyrelsen

Vellykket affaldsindsamling i Låstrup

Låstrup Lokalråd havde søndag den 31. marts indbudt til affaldsindsamling
i Låstrup i samarbejde med Danmarks Naturfredningsforening.
Det blev igen en overvældende succes med 40 deltagere, hvoraf de 10 var
børn. Dejligt at se så mange mennesker støtte op om lokalrådets initiativer.
Se omtale og billeder fra dagen på vores hjemmeside.

Forårs-yoga og Mindfulness på
Kulturcenter Værestedet

Instruktør Tove Frederiksen indbyder nu til yderligere 4 gange forårs-yoga
og mindfulness på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Morgen yoga:
Første gang tirsdag den 9. april, hvor der er morgen-yoga fra kl. 8.30 til
9.45. Prisen er 300,- kr.😊
Yoga/mindfulness
Første gang onsdag den 17. april kl. 17.15 til 18.45 Prisen er 350 kr.
Holdene er for unge, ældre og midt imellem. Alle kan være med🤗, hvis
bare lysten er der🙏
Forårs hilsen 🌷 og Tilmelding til
Instruktør Tove Frederiksen på Tlf 29847323

Nyt gratis streamingforedrag på Kulturcenter Værestedet
Tirsdag den 9. april 2019, kl. 1900.
Mulighed for at købe kaffe og
kage i pausen.
Når fysikkens stråler helbreder
Hør om fysikken bag at stråler
kan slå kræftceller ihjel og
bidrager til at mange af os nu
overlever kræft. Hør om den
store, nye danske accelerator som
fra 2019 tilbyder danske
kræftpatienter avanceret og mere
skånsom strålebehandling med partikelterapi.
Kræft er en sygdom hvor unormale celler deler sig uden kontrol. Hver tredje
dansker får kræft og langt de fleste af os får derfor kræft tæt ind på livet –
enten selv som patient eller som nær pårørende. Kræft er en alvorlig sygdom,
men moderne behandling med kirurgi, stråler og medicin betyder at seks ud
af ti kræftpatienter overlever kræft i mindst fem år.
Ved tærsklen til det 20. århundrede stod Marie Curie og Wilhelm Röntgen
bag de store videnskabelige gennembrud inden for radioaktiv stråling og
røntgenstråling. Mens disse ioniserende stråler er kendt som skadelige for
vores helbred, kommer deres opdagelser os til gavn i dag da de samme stråler
kan rettes mod kræftceller og helbrede kræft.
Kari Tanderup, som er fysiker, vil i foredraget fortælle om den fysik der ligger
til grund for at strålerne kan være nyttige til behandling af kræft.
Forskningen giver os løbende ny viden om strålernes virkning på kræft og på
vores krop, og du vil høre hvordan forskerne til stadighed udvikler
teknologier til at gøre stråler mere fokuserede så flere patienter kan helbredes
samtidig med at byrden af bivirkninger mindskes.
Du vil også høre om nyeste skud på stammen: den store, nye danske
accelerator som fra 2019 vil tilbyde en række danske kræftpatienter avanceret
og mere skånsom strålebehandling med partikelterapi.
Med venlig hilsen
Kulturcenter Værestedet
Eva og Leif

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Gratis Streamingforedrag ”Hunting Exoplanets and Life in the Universe”

2. April

Gratis Streamingforedrag “ Når fysikkens stråler helbreder”

9. april

Fællesspisning på Kulturcenter Værestedet

10. april

Generalforsamling Fjordklyngen

10. april

Indsamling til hjerteforeningen til fordel for hjertestarter i Nr.Rind

28. april

Havedag i Anlægget i Nr.Rind

12. maj

Muslingefestival

25. maj

SUB 09 10-års jubilæum

1. juni

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus

1. juni

Lokaldysten i Låstrup og Nr.Rind

6. juni

Sct. Hans Aften på Borup Stadion

23. juni

Sct. Hans Aften i Anlægget i Nr.Rind

23. juni

Byfesten i Låstrup

Uge 27

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus

17. august

Høstfest i Låstrup Forsamlingshus

21. september

Havedag i Anlægget i Nr.Rind og ved forsamlingshuset

6. oktober

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus

9. november

Juletræstænding i krydset i Nr.Rind

1. december

Juletræstænding i Enghaven i Låstrup

1. december

Generalforsamling i Nr.Rind & Lynderup Borgerforening

20. januar

Generalforsamling Låstrup – Nr.Rind Vandværk

20. februar

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.

