Grønlands Indlandsis
Streamingforedrag på Værestedet
24. november kl. 1900

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? . Tirsdag den 24. november kl. 19002100.
Forelæser:

professor i kvartærgeologi Nicolaj Krog Larsen, Globe Institute, Københavns Universitet
| professor i geofysik David Lundbek Egholm, Institut for Geoscience, Aarhus
Universitet

Sprog:

dansk

Entré:

Gratis men med mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 20,-

Se mere om foredraget via dette link.

Juletræstænding i Låstrup

Søndag den 26. november
KL. 1600
Gudstjeneste og juletræstænding
Efter arrangementet serveres gløgg og æbleskiver, som
spises siddende inde i kirken.
Husk at medbringe mundbind, da det skal bruges, når man
ikke sidder på en bænk inde i kirken.
Låstrup Lokalråd i samarbejde med menighedsrådet

Renovering Frysehus Nr.Rind

Som i kan se på vedhæftet billeder, har vi har nu fået retableret vindueshullet i
det gamle frysehus og både vindue og dør er bestilt, det skulle gerne komme i
inden jul.
Indenfor er loftet klar til troldtekt loft og elektriker har ført alle kabler og lavet
loftudtag, vi forventer at starte på vægge i næste
Se hele opslaget på facebook via dette link.

Lokal Udviklingsplan
for Låstrup
I efteråret 2019 blev Låstrup inviteret med i Viborg Kommunes 3. runde af
lokale udviklingsplaner. En udviklingsplan kaldes populært for en LUP. En
LUP indbefatter arbejde med landsbyens fysik, landsbyens liv og
udarbejdelse af en plan for landsbyens udvikling.
Første skridt i den forbindelse var et offentligt møde, hvor byens borgere blev
inviteret til offentligt borgermøde den 28. oktober 2019, hvor alle havde
mulighed for at komme med idéer og forslag til projekter og aktiviteter. Med
andre ord var ordet frit, så alle kunne kommer med forslag.
Alle forslag blev lagt frem og alle havde mulighed for at tilkendegive, om de
syntes, at enten Viborg Kommune eller borgerne skal arbejde videre med
idéerne.
Forvaltningen i Viborg Kommune og den lokale udviklingsgruppe har
efterfølgende arbejdet med de idéer, der kom på bordet. Nogle idéer var mere
eller mindre modstridende, andre fremsat på områder, hvor Viborg
Kommune har en politik, der ikke gav mulighed for at komme i mål med
idéerne. Derfor kan alle borgernes idéer heller ikke imødekommes. Intet
forhindrer dog, at forslagstillerne selv går videre med sine idéer.
Den Lokale Udviklingsgruppe har aftalt med forvalgtningen i Viborg
Kommune, at der arbejdes videre med forskellige idéer, som fremgår af det
forslag til den lokale udviklingsplan, som fremgår af nedenstående link.
Se forslag til udviklingsplanen via dette link.
Forslaget bliver i november og december politisk behandlet i forskellige
politiske udvalg og skal derefter vedtages og i offentlig høring i starten af
2021.
Først derefter kan idéerne føres ud i livet. Blandt andet ved i samarbejde med
Viborg Kommune at kikke på de restriktioner, der er pålagt byggegrundene
på Låstrupbakken og ved at nedsætte arbejdsgrupper, der kan arbejde videre
med de idéer, der skal laves lokalet. Mere om det senere, når planen er
vedtaget i Byrådet.

Årets BIF’er 2020

Lørdag den 14. november blev der holdt en alternativ prisuddeling i
klubhuset på Borup Stadion. Her blev klubbens mest ærefulde titel som Årets
BIF’er 2020 uddelt til Gitte Elkjær Jensen.
Se sidste års BIF’er Kenni Elkjærs motivation for valget af Gitte til den
ærefulde titel på vores hjemmeside via dette link.
Kæmpe stort tillykke til Gitte Elkjær Jensen med den flotte titel.
Se også listen over tidligere Årets BIF’er via dette link.

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Streamingforedrag – Grønlands Indlandsis – Kulturcenter Værestedet

24. november

Låstrup – Juletræstænding

29. 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.

