Streamingforedrag på Værestedet – 3. november kl. 1900

Dybhavet – Nyt fra en ukendt Verden

Forskere har fundet uventet liv på de største havdybder og dybt i havbunden. Hør om organismer der
er tilpasset det ekstreme tryk. Og hør om bakterier i havbunden som har generationstider på tusinder
af år og som er afgørende for livsforholdene på Jorden. Dette er temaet for det streamede foredrag
den 3. november kl. 1900-2100.
Forelæser:

professor i biogeokemi Bo Barker Jørgensen, Institut for Biologi, Aarhus Universitet |
professor i biogeokemi Ronnie N. Glud, Biologisk Institut, Syddansk Universitet og
Tokyo University of Marine Science and Technology

Sprog:

dansk

Entré:

gratis

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 20,Se mere om foredraget via dette link.

Borup IF Afslutning 2020
Kære fodboldspiller, sponsor, frivillig, interesseret og alle andre. Tag
ægtefælle, kæreste, sambo, holdkammerat, nabo mv. under armen og
tilmeld dig

Afslutningsfest
Lørdag den 14. november 2018, kl. 1830
I Låstrup Forsamlingshus

Program for aftenen:
◊
◊
◊
◊
◊
◊
◊

Spise en dejlig 2 retters middag med tun-forret og kalvefilet til hovedret
Høre noget godt musik
Høre om årets gang på de forskellige hold/klubben
Nyde fantastisk underholdning
Mødes i baren til en lille drink
Ikke mindst nyde hinandens selskab
Pølsehorn til natmad

Pris Kr. 125,Tilmeld dig inden onsdag den 11. november
− Morten på tlf. 41783523
− Mail: info@borupif.dk
Mvh. Bestyrelsen

Vigtig information om Covid-19
NYT: Livestreaming og
COVID-19
Ifølge Århus Universitet vil deltagelse i Livestreaming være omfattet
af "Det store forsamlingsloft", som gælder ved arrangementer, hvor
man i det væsentlige sidder ned.
Det er uændret på 500 personer, - med rette afstand, god hygiejne osv.
Den eneste ændring for visning af foredragene er, - at fra den 29. oktober skal alle bære
mundbind eller visir på Kulturcenter Værestedet, - når man ikke sidder ned.
Tirsdag den 27. streamer vi altså som normalt i gymnastiksalen. Herefter skal der indtil videre
bæres mundbind eller ansigtsvisir, når man ikke sidder ned.

Covid-19 og fodbold
Fra mandag den 26. oktober sænkes forsamlingsforbuddet fra 50 til 10 personer, hvilket
foreløbigt gælder til og med den 22. november 2020. Det skærpede forsamlingsforbud
giver, som udmeldt af lokalunionerne 23/10, ikke mulighed for at afvikle kampe for
aldersgrupperne senior og opefter fra den 26/10.
Der kan dog stadig holdes gang i fællesskabet omkring seniorfodbolden gennem træning i
små grupper. Her skal I være opmærksomme på at overholde følgende retningslinjer:
•
•
•
•
•
•
•

•

Der må trænes i grupper af maksimum 10 personer (inkl. træner)
Der må ikke skiftes ud i grupperne undervejs i træningen
Forskellige grupper må på intet tidspunkt blande sig med hinanden under træningen
Hver gruppe skal træne i sin egen ”zone” (en zone kan fx være en tydeligt opmærket 5mandsbane)
Anlægget skal derfor inddeles i klart adskilte zoner (min. to meter imellem hver bane)
Til afmærkning kan anvendes kegler, toppe, snor, kridt eller anden tydelig markering, som
klart afgrænser banen/zonen.
Hvis der er flere grupper af maksimalt 10 personer til stede på det samme idrætsanlæg,
skal man sikre, at der er tilstrækkelig afstand mellem grupperne, så de ikke udgør én
samlet gruppe. Grupperne må ikke have noget med hinanden at gøre. Det skal være fuldt
adskilte træninger.
Der må ikke opholde sig personer i rummet mellem banerne eller andre steder rundt om
banerne. Der må derfor ikke være tilskuere rundt om banen, da anlægget så kan opfattes
som et stort område med for mange mennesker forsamlet.
Børn og unges fodboldaktiviteter kan fortsætte som nu
Børn og unge op til og med 21 år har fået en dispensation fra forsamlingsforbuddet, når
det gælder foreningslivet, så de fortsat må være 50 forsamlet (inkl. træner). Derfor følger
fodboldaktiviteter for børn og unge til og med 21 år de nuværende retningslinjer og kan
også fortsætte med at spille kampe og stævner som planlagt.

Streamingforedrag på Værestedet – 10. november kl. 1900

Smagen af øl

Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse
på farve, smag og smagsholdbarhed og om humlens rolle som smags- og aromagiver.
Under foredraget får du serveret små smagsprøver på fem udvalgte øltyper. Tirsdag den 10.
november kl. 1900-2100.
Forelæser:

brygmester Zoran Gojkovic og Erik Lund, Carlsberg Laboratorium

Sprog:

dansk

Entré:

30,- til at dække udgifter til smagsprøver

Mulighed for at købe kaffe og snacks for kr. 20,Se mere om foredraget via dette link.

Renovering af frysehus Nr.Rind

De frivillige hjælpere i Nr.Rind har nu taget hul på sidste del af deres projekt omkring opgradering
af forsamlingshuset. Det er det lokale projekt, der er startet som en del af Fjordklyngens
områdefornyelse.
De frivillige har allerede fornyet køkkenet og lavet tilbygning og depot ved forsamlingshuset.
Denne gang er det frysehuset, der får en omgang, så det kan fungere som mødested for byens
borgere.
Se flere billeder på Henrik Lauritzens facebookopslag via dette link.

Livestreaming fra Aarhus Universitet
Efter forårets ufrivillige coronapause genoptages Livestreaming af spændende
foredrag direkte fra søauditorierne på Aarhus Universitet i efteråret.
Tirsdage jf. programmet kl. 19:00 til 21:00, - kom gerne og find en plads lidt før...
Indtil der er en effektiv vaccine mod Corona gennemføres livestreaming i gymnastiksalen, - men ellers er
konceptet det samme med en række spændende foredrag, hvor man får udfordret sin paratviden på en
underholdende måde.
Der er hver aften fri adgang til foredrag fra kl. 19-21 og mulighed for at købe sig en kop kaffe og et stykke
kage til "Værestedspriser" - 20 kr. Der kræves ikke særlige forudsætninger for at deltage i de enkelte
foredrag,- og det er ikke en række, hvor man skal deltage i alle for at få noget ud af det. Det er dog en
god idé at skærpe sin nysgerrighed, for der kommer helt sikkert noget spændende viden frem ved
foredragene.

Tirsdag 17-11-2020
Titel: Tilblivelsen af det moderne menneske
Molekylærbiologien har fundamentalt ændret
vores forståelse af menneskets historie. Kom
med på en tur gennem menneskets genetiske
historie med nedslag i nogle af de begivenheder
der skabte de befolkningsgrupper vi kender fra
nutidens verden.

Tirsdag 24-11-2020
Titel: Grønlands indlandsis
Indlandsisen har ændret Grønlands landskab og
gemmer stadig på mange hemmeligheder. Hør
om forskernes nylige fund af meteorkrater under
isen, og om den globale opvarmnings påvirkning
på indlandsisen – overlever Indlandsisen eller er
den dødsdømt?

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Streamingforedrag – Dybhavet – Nyt fra en ukendt Verden

3. november

Børneklub Kulturcenter Værestedet

4. november

Nr.Rind Forsamlingshus – Fællesspisning

7. november

Afslutningsfest SUB 09

7. november

Streamingforedrag – Smagen af Øl – Kulturcenter Værestedet

10. november

Børneklub Kulturcenter Værestedet

11. november

Afslutningsfest Borup IF

14. november

Streamingforedrag – Tilblivelsen af det moderne menneske – Værestedet

17. november

Børneklub Kulturcenter Værestedet

18. november

Streamingforedrag – Grønlands Indlandsis – Kulturcenter Værestedet

24. november

Nr.Rind – Juletræstænding

29. november

2021
Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Låstrup

31. januar

Låstrup-Nr.Rind Vandværk generalforsamling

25. februar

Nr.Rind & Lynderup Borgerforening generalforsamling

27. februar

Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Nr.Rind

28. februar

Muslingefestival Fjordklyngen

8. maj

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

Flystyrt i Låstrup oktober 1944

https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf
https://risgaard.net/

Min Landsby nyheder

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.

