Juletræstænding i Nr.Rind

Stemningsbilleder. Se flere via dette facebooklink

Husk at booke plads i kirken til
året julegudstjeneste

Bemærk at årets julegudstjeneste i Låstrup Kirke den 24. december kl. 1345 og i
Lynderup Kirke samme dag kl. 1230 er med reserverede pladser. Coronareglerne
betyder nemlig, at der kun er plads til ca. 40 gæster i Låstrup og lidt færre i
Lynderup.
Derfor har menighedsrådet besluttet, at man i år skal reservere pladser til
gudstjenesten. Det er muligt at reservere pladser fra på søndag den 6. december.
Enten ved at komme til en af menighedens gudstjenester søndag den 6. december
kl. 1100 i Lynderup eller søndag den 13. december kl. 1100 i Låstrup. Alternativt via
nighedsrådets hjemmeside. Husk at booke hele familien samlet, da
familiemedlemmer i samme husstand gerne må sidde tæt.
Klik her for at se hjemmesiden.

Pressemeddelelse – Tougård Kartofler
Tougård Kartofler Aps og Chistiansminde Landbrug Løgstørvej 39, Låstrup 8832 Skals skifter ejer:
Efter mange år med produktion af fremavlskartofler har Hans Kurt Tougård valgt at sælge Tougård Kartfoler
Aps med tilhørende lager- og sorteringsfaciliteter. Ligeledes overtager de nye ejere landbrugsejendommen
Christiansminde.
Tougård Kartofler Aps driver ca. 420 ha i omdrift, hvoraf de 270 ha er med primært fremavlskartofler, men
også produktion af melkartofler.
Fremadrettet vil Tougård Kartofler Aps skifte navn til:
Christiansminde Agro Aps. Cvr (41880783) mail: christiansminde2020@gmail.com

Hans Kurt Tougård vil fremover stadig være en del af virksomheden, idet han bliver ansat i Christiansminde
Agro Aps.
Virksomheden fortsætter som tidligere med produktion af lægge- og melkartofler, ligesom der også
fremadrettet satses på produktion af andre landbrugsafgrøder.
De nye ejere Per Haslund og Jon Jensen ser frem til et godt samarbejde med Hans Kurt Tougård.
Per Haslund har tidligere været ansat hos Hans Kurt og har mange års erfaring med produktion af lægge- og
melkartofler. Fremover vil Per og Hans Kurt være ansvarlig for produktionen og Jon Jensen vil være ansvarlig
for administration og økonomi.
Med venlig hilsen
Skals d. 01.12.2020

Per Haslund
Mobil 61349715

Jon Jensen

Hans Kurt Tougård

mobil 23743350

mobil 20166079

Tougårds Planteavlsrådgivning fortsætter uændret, med Karsten Nielsen som planteavlskonsulent og Hans
Kurt Tougård som ejer.
CVR. nr. tlf. mail. adr. er uændret, selv kontoret er det sammen sted som før.

Karsten Nielsen

Hans Kurt Tougård

Mobil 29725535

Mobil 20166079

Juletræstænding i Låstrup

Der var god opbakning i Låstrup, da 32 var mødt frem til den
årlige juletræstænding. Først var der gudstjeneste i kirken.
Gæsterne gik derefter i fælles trop til Enghaven, hvor årets
træ skænket af familien Kruse på Lykkebo blev tændt.
Da der var kommet lys i juletræet bød menighedsrådet på
gløgg og æbleskiver tilberedt af frivillige fra lokalrådet.
På grund af corona-restriktionerne skulle gæsterne i år sidde
ned i kirken og spise æbleskiver og drikke gløgg, mens
frivillig fyldte op i kopper og på bakker.
Se omtale på vores hjemmeside.
Menighedsrådet og Låstrup Lokalråd.

Trænerteam på plads
i Borup IF

Fredag den 27. november offentliggjorde fodboldudvalget under Borup IF
sammensætningen af trænere og holdledere i klubben for den kommende sæson.
Ny cheftræner i klubben bliver Kristian Kjær, der tidligere har været i klubben i 2018
og 2019 som træner for SUB09 dameholdet. Den nye træner er derfor godt bekendt
med klubbens aktiver og faciliteter.
På billedet herover er den nye cheftræner Kristian Kjær flankeret af assistenttræner
Steffen Frederiksen (tv) og målmandstræner Bo Soelberg (th).
Bestyrelsen for Borup IF byder den nye cheftræner velkommen og glæder sig til
samarbejdet.
Se omtale fra offentliggørelsen på vores hjemmeside.

På vegne af menighedsrådet.

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.

Livestreaming 2021 på Kulturcenter Værestedet
Tirsdage kl. 19-21 i gymnastiksalen

Dato for
livestream
09-02-2021

Titel på
foredrag
Yngre med
årene

Forelæser

Kort abstract

Professor Bente
Klarlund Pedersen,
Københavns
Universitet, overlæge
på Rigshospitalet og
leder af CFAS.

Forskning viser at ikke bare din livsstil, men også
livsindstilling, er med til, i et vist omfang, at bestemme om
du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du kan
forsinke aldringen af dine celler og dermed af din krop.

23-02-2021

Sære
sanser

Professor i
sansefysiologi Peter
Teglberg Madsen,
Institut for Biologi,
Aarhus Universitet

Vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukommelse
og de sanser vi er udstyret med. Hør om hvor lille en del af
vores omverden vi reelt opfatter og om de sære sanser der
tillader nogle dyr en virkelighedsopfattelse der er meget
langt fra vores egen

02-03-2021

Vandet
under vores
fødder

Esben Auken
vicedirektør i GEUS og
adjungeret professor i
geofysik ved Institut
for Geoscience,
Aarhus Universitet

Vand er forudsætningen for vores liv på Jorden, om vi drikker
det, bader i det eller vander afgrøder. Forskere har udviklet
nye måder at skanne jorden for vandførende jordlag som er
afgørende for at sikre os rent grundvand og en bæredygtig
brug af det.

09-03-2021

Big Bang og
det
usynlige
univers

Professor i astronomi
Steen Hannestad,
Institut for Fysik og
Astronomi, Aarhus
Universitet

Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi
ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof ville vi og
livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i
kosmologi sløret for hvad det usynlige univers egentlig
består af?

16-03-2021

Pandemier i Professor i
de sidste
folkesundhed Lone
200 år
Simonsen, Institut for
Naturvidenskab og
Miljø, Roskilde
Universitet

Hvad vi kan lære af at kigge tilbage i historien på de store
epidemier og pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper,
kolera og mæslinger. Nye matematiske modeller giver os
indsigt i hvordan fremtidige epidemier udvikler sig –
herunder covid-19-pandemien.

13-04-2021

Magtfulde
mikrober
der gavner
dig

Professor i
genomforskning Oluf
Borbye Pedersen,
Københavns
Universitet

Bliv klogere på den nyeste forskning om de bakterier,
svampe og virus som lever i og på hver enkelt af os livet
igennem. De styrker vores modstandskraft mod farlige
mikrober, beskytter os mod kroniske sygdomme og påvirker
vores hjerne og stofskifte positivt.

20-04-2021

Smagen af
øl

Brygmestrene Zoran
Gojkovic og Erik Lund,
Carlsberg
Laboratorium

Hør professionelle brygmestre fortælle om gærens
betydning for øllets aroma, om maltens indflydelse på farve,
smag og smagsholdbarhed og om humlens rolle som smagsog aromagiver.
Under foredraget får du serveret små smagsprøver på malt,
humle og seks øltyper.

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
2020
Gudstjeneste i Låstrup Kirke

13. december 1100

Julegudstjeneste i Lynderup Kirke

24. december 1230

Julegudstjeneste i Låstrup Kirke

24. december 1345

Gudstjeneste juledag Lynderup Kirke

25. december 1000

Gudstjeneste 2. juledag Låstrup Kirke

26. december 1100

2021
Nytårsgudstjeneste med kransekage og kaffe i Låstrup Kirke

1. januar 1400

Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Låstrup

31. januar

Livestreaming – Kulturcenteret- Yngre med årene

9. februar

Livestreaming – Kulturcenteret – Sære sanser

23. febrauar

Låstrup-Nr.Rind Vandværk generalforsamling

25. februar

Nr.Rind & Lynderup Borgerforening generalforsamling

27. februar

Kend din Fjordklynge – Vandretur fra Nr.Rind

28. februar

Livestreaming – Kulturcenteret – Vandet under vores fødder

2. marts

Livestreaming – Kulturcenteret – Big Bang og det usynlige univers

9. marts

Livestreaming – Kulturcenteret – Pandemier i de sidste 200 år

16. marts

Livestreaming – Kulturcenteret – Magtfulde mikrober, der gavner dig.

13. april

Livestreaming – Kulturcenteret – Smagen af øl

20. april

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.

