Virtuelle kirkelige handlinger

I sidste uges nyhedsbrev kunne vi fortælle, at sognepræst Hannah Kortnum Mogensen har
fået en ny hjemmeside med oplysninger om nye tiltag i Låstrup, Lynderup og Ulbjerg Sogne.
De af jer, der følger med på facebook og hjemmesiden har allerede opdaget, at der på siden
lægges link op til virtuelle kirkelige handlinger i denne tid, hvor kirkerne tvinges til at holde
lukket. Til de øvrige kan oplyses, at link til disse kirkelige handlinger fortsat ligger på
hjemmesiden.
Se teksten fra Skærtorsdag via dette link.
Se/hør indslaget fra Langfredag via dette link.
Se indslaget fra Påskedag via dette link.
Se/hør indslag fra Anden Påskedag via dette link.
Det er fortsat muligt at blive døbt, viet og begravet. Konfirmationen i Låstrup er flyttet til 6.
juni. Følg med på hjemmesiden, hvor der også igen er beskrivelse af kirkerne og adgang til
elektronisk udgave af kirkebladene.

E-Fodbold på vej i Borup Idrætsforening

DBU har i dette forår inviteret sine medlemsklubber til at melde både børne og voksenhold
til at deltage i en E-sport turnering i Fifa-20 fodbold.
Borup Idrætsforening er én af de 122 danske klubber, der har meldt hold til i den
forventede turnering. Ialt 280 hold er meldt til i turneringen, som i øjeblikket er sat på
pause ligesom alt andet fodbold i de danske klubber.
I første omgang har Borup IF investeret i det udstyr som kræves. Nærmere bestemt et
Carlsberg Sportsfond Gaming Arena med spillekonsol, spillearena og pulte til spillerne.
Udstyret blev installeret i klubhuset ved en lille arbejdsdag af frivillige hjælpere. Borup IF er
derfor klar, når eller hvis e-fodbolden kommer i gang her i foråret. Holdet der er tilmeldt er
et voksenhold, der kan bestå af både kvinder og mænd. Der skelnes nemlig ikke mellem
køn i efodbold.
Turneringen løber over en forårs og en efterårs sæson. Turneringen sluttes dels med
regionale finaler, hvoraf de bedste går videre til en "Grand National Finale" op til jul.
Ud over voksenhold kører der turneringer i aldersgrupperne U8-U12 og U13-U16. Der er
ikke lokalt tilmeldt spillere i disse rækker, men nu har vi udstyret, så interesserede kan
træne og øve sig. Dermed er det lettere at undersøge, om der er interesse for at melde
hold til i turneringerne.
Se yderligere på Borup Idrætsforening hjemmeside via dette link.

Livestreaming fra Aarhus Universitet
Livestreaming på Kulturcenter Værestedet af spændende foredrag direkte fra søauditorierne på Aarhus
Universitet forsætter i det nye år. Tirsdage jf. programmet kl. 19:00 til 21:00, - fri adgang og kaffe med
kage til Værestedspriser, - kom gerne og find en plads lidt før....

Tirsdag 14-04-2020
Titel: Ig Nobel Prize: first laugh, then think

Tirsdag 21-04-2020
Titel: Rask og glad – tak dine unikke mikrober

Hør om den alternative Nobelpris. Kan ikke forklares. Skal opleves. Hylende morsom, - og seriøst
tankevækkende.... (foredraget er på engelsk)

Hør om nyeste forskning om hvordan du styrker
dine mikroorganismer så de optimerer dit
immunforsvar, din fordøjelse og din mentale
balance

Omtaler af arrangementer i Låstrup, Nr.Rind og
Fjordklyngen
Hver uge er der masser af arrangementer og initiativer i vores lokalområde. Omtaler der ønskes medtaget i
nyhedsbrevet bedes sendt til laastrup@outlook.com senest søndag aften, så kommer de med i nyhedsbrevet
mandag morgen.
Herunder er indsat link til omtaler, der er bragt i andre medier f.eks. Ugeavisen, Facebook mv. Klik på billede eller
tekst for at følge linket.

Ny legeplads på Borup Stadion

Corona nedlukning til 10. maj

Alternativ affaldsindsamling i Låstrup

FIFA 20 udstyr monteret i Borup IF

Arbejdsdag nr. 5 på legepladsen

Arbejdsdag nr. 4 på legepladsen

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Kulturcenter Værestedet lukket til den 10. maj.
Borup IF klubhus er lukket til den 10. maj.
Ingen fodbold til inden den 10. maj.
Alle aktiviteter i Borup IF aflyst indtil den 10. maj.
Alle fysiske kirkelige handlinger aflyst til den 10. maj.
UDSÆTTES -Livestreaming Værestedet ”Ig Nobel Prize–First laugh, then think”14. april
AFLYST - Kobjældetur Ulbjerg Klint med menighedsrådet

19. april

Nr.Rind Anlæg – Havedag

19. april

UDSAT: Livestreaming Værestedet “Rask og Glad – Tak dine unikke mikrober” 21. april
Fisk i Fjorden -Naturformidlingsprojekt fra Sundstrup

25. april

Vandretur med Fjordklyngen i Sundstrup

26. april

Affaldsindsamling

26. april

Nr.Rind samler ind til fordel for hjerterstartervedligeholdelse

3. maj

Møde om nyvalg til Menighedsrådet 2020

12. maj

AFLYST: Muslingefestival Sundstrup

16. maj

Fjordens Dyreliv – Naturformidlingsprojekt fra Sundstrup

16. maj

Lokaldysten i Nr.Rind

20. maj

Nr.Rind Forsamlingshus – Fællesspisning

30. maj

Konfirmation i Låstrup Kirke

6. juni

Fourmet-madlavning – Naturformidlingesprojekt fra Sundstrup

13. juni

Sct. Hans Borup Stadion

23. juni

Sct. Hans Anlæget i Nr.Rind

23. juni

Byfest i Låstrup

Uge 27

Oldtidsmad – Naturformidlingsprojekt fra Borup Hede

15. august

Gourmet-svampetur – Naturformidlingsprojekt fra Flensborg Plantage

5. september

Høstfest i Låstrup Forsamlingshus

19. september

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus

26. september

Nr.Rind fælles havedag Anlægget og Forsamlingshuset

10. oktober

Nr.Rind Forsamlingshus – Fællesspisning

7. november

Nr.Rind – Juletræstænding

29. november

Låstrup-Nr.Rind Vandværk generalforsamling

25. februar

Nr.Rind & Lynderup Borgerforening generalforsamling

27. februar

Tip om gode eller sjove hjemmesider på nettet.
Låstrup officielle hjemmeside
Borup Idrætsforening
Låstrup Forsamlingshus
Kulturcenter Værestedet
Låstrup Kirke

http://www.laastrup.dk/

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://sogn.dk/laastrup/ og
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/

Skovbørnehaven Fredly
Skals Skole
Min Landsby kalender

http://skalsbh.viborg.dk/FrontEnd.aspx?id=785665
http://skalsskole.skoleporten.dk/sp

Låstrup/Nr.Rind Vandværk

https://landsbykalender.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7e611-810f-0a000fa90c6f
https://landsbynyheder.minlandsby.dk/?village=7dc08ac2-6cd7e611-810f-0a000fa90c6f
http://laastrupnrrindvand.dk/

Spar i Skals

https://spar.dk/butik/spar-skals

Viborg Kommune side om Låstrup

https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup

Vejrudsigt for Låstrup

https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/Låstrup/

Ugeavisen

https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/

Gamle billeder fra Låstrup og omegn

https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/

Skals Idrætscenter og svømmehal

https://skalshallen.dk/

Lyn og torden liveopdatering

http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf
https://risgaard.net/

Min Landsby nyheder

Flystyrt i Låstrup oktober 1944
Risgården hjemmeside.
Viborg Kommune – tip til forvaltning
Danmark set fra luften

https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-ogvej/HjaelpGivEttip
Klik på dette link for at se hjemmesiden med masser af gamle luftfotos fra hele Danmark.

Lokalhistorisk Arkiv for Møldrup og
Omegn
Hjarbæk Sjægtelaug

http://www.moeldrup-arkiv.dk/

Kirkernes hjemmeside

https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/

www.sjægt.dk

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 hus-arrangementer,
generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.

