Fantastisk opbakning til fotooptagelse

Foto: Lånt fra Kulturcenter Værestedets facebookside

Der var flot opbakning, da Fjordklyngen søndag anmodede borgerne om hjælp til
optagelse af et pressefoto i forbindelse med, at Nordeafonden havde givet tilsagn om
1.000.000 kroner fra deres ”Her bor vi-puljen”. Det bevilgede beløb går til ombygningen
af kulturcenteret til Hele Fjordklyngens nye Mødested. Det var en vigtig brik i ønsket om
at indsamle 9 millioner til formålet.
Næsten 50 borgere fra det meste af Fjordklyngens område mødte frem til det lille
event. Corona-situationen gjorde, at det ikke var muligt at invitere deltagerne inden for,
så det var ene og alene ønsket om at støtte eventet, der fik folkene af huse. Dejligt at så
mange støtter op om et sådant event med så kort varsel. Nytårshilsener blev dog
udvekslet på tværs af byerne og blandt byens borgere, så lidt socialt var der at komme
efter.
Fjordklyngen offentliggjorde i november, at Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg
havde givet en bevilget 1.125.000 kroner til ombygningen. Dette beløb er øremærket til
gårdrum og udeareal. Desuden indgår de penge, der i forbindelse med Fjordklyngens
Områdefornyelse blev bevilget til projektet også i budgettet.
Realdania og LOA (Lokale og Anlægsfonden) har tidligere bevilget hele 4.500.000 kroner
til ombygningen og flere ansøgninger er ude i øjeblikket, så målet nærmer sig med store
skridt. Når målet nås, forventer Fjordklyngen, at ombygningen kan føres ud i livet i 2023.
Stor tak til de mange borgere, der støttede op om fotooptagelsen.

Er der gift i dit drikkevand
DR1 kører i øjeblikket 3 udsendelser fra Krogsbølle på
Fyn, hvor drikkevandet ifølge udsendelserne var blevet
så giftigt, at nogle af forbrugerne ikke længere tør
drikke det.
Ved klik på kortet her til venstre (Opdateret i forhold
til nyhedsbrevet i sidste uge) kommer du til en
hjemmeside, hvor man ved at klikke på kortet kan se,
hvor mange fund der er gjort i forskellige kommuner,
og Nordfyns Vandværk er desværre ikke det eneste
vandværk med det problem.
I Viborg Kommune blev der fra 2016 til 2021 undersøgt
113 boringer. Her blev der fundet sprøjtegifte i 36
boringer. Heraf 5 over grænseværdierne.
På landsplan er der fundet niveauer af sprøjtegifte over grænseværdierne i 14,3 procent
af undersøgte boringer. Kortet til venstre viser, at Storkøbenhavn er hårdt ramt, men
også mange fynske kommuner er ramt.
Vores lokale Låstrup-Nr.Rind Vandværks
boringer ligger på Nørremarkvej mellem
Nr.Rind og Kjeldgårdsminde. Vandet hentes
fra 2 magasiner i henholdsvis 83-94 meters
dybde og 130-146 meters dybde.
Magasinerne ligger i en gammel istidsslugt,
der går fra Ulbjerg ned mod Vejlebakken.
Slugten er fyldt af sand og har flere lag af ler,
der beskytter vandet fra nedsivning fra
overfladen. Selv om vores nuværende drikkevand kommer fra rene jordlag langt under
overfladen gør det offentlige i øjeblikket et stort arbejde for at der laves frivillige aftaler
med landmænd, der dyrker jorden, hvorfra vand til drikkevandsmagasiner siver ned. Det
kaldes Boringsnære beskyttelsesområder (BNBO). Dette arbejder igangværende og
forventes afsluttet med udgangen af 2022.
Ved Låstrup-Nr.Rind Vandværks seneste generalforsamling i august måned indgik vores
lokale vandkvalitet i formandens beretning. Jens Ole Jensen kunne oplyse, at der ikke
har været overskridelser af grænseværdierne i vores lokale vandværk. Se seneste
analyserapport via dette link.
Borgerne i Låstrup-Nr.Rind Vandværks forsyningsområde har ikke i øjeblikket grund til
bekymring, og vores fremtidige drikkevandskvalitet bør være sikret med den
landsdækkende indsats omkring vores boringer. Se i øvrigt Viborg Kommunes side om
drikkevand via dette link.

Yoga på Kulturcenter Værestedet

Rigtig godt nytår til alle

- Kik med da der er lidt yderlig info nede i opslaget

Stadig enkelte ledige Yoga pladser tilbage

-

Vi følger selvfølgelig de Corona restriktioner som løbende kommer. Heldigvis må vi fra den 4. januar 2022 igen
yde indendørs idræt
. Husk Coronapas og mundbind indtil I er på jeres eget underlag. Håndsprit er
der masser af, både ved indgangen og i salen
Vi starter som planlagt med Yoga i uge 1. lige efter nytår på
Kulturcenter Værestedet i Låstrup✨
Om du er kvinde, mand, stor, lille, ingen balance har, eller stiv som et bræt, så fat mod, da Yoga er for alle på
disse hold . Tag en ven/veninde, nabo under armen el sig det til en bekendt, som måske behøver et lille skub,
for at komme med og igang. Det er aldrig er for sent
Alle holdene starter UGE 1.
8 gange i første omgang med mulighed for flere.
-Tirsdag morgen yoga fra 8.30 til 9.45.
-NYHED: tirsdag fra 10.00 til 11.00 Vel mødt til Senior Yoga og bevægelse for alle som har udfordringer i
bevægeapparatet på den ene el andet måde. Vi bruger redskaber såsom stole ribber hvis det er
nødvendigt og uanset om du kan komme ned på gulvet eller bare helst vil være på en stol. Så kan
man være med. Fald ulykker er stadig meget udbredt hos ældre pga. dårlig balance og styrken der
stille forsvinder. Husk det er aldrig for sent at træne kroppen, og her kan alle være med
-Tirsdag fra 15.00 til 16.20 Yoga med mindfulness og en tvist af både flow og Yin
-Onsdag fra 17.15 til 18.35 Yoga med Mindfulness og en tvist af både flow og Yin. OBS fuld booket
-Onsdag fra 19.00 til 20.05 Power Yoga kun for mænd med tvist af Yin. OBS Næsten fuld booket
Alle bedes medbringe sit eget underlag
have med

Efter hver Yoga time er der afspænding. Så et tæppe er også fin at

tak for i læste med og måske har lyst at dele budskabet
Yderlig info og tilmelding
på tlf. eller sms 29847323 til Tove/Sundstrup Zoneterapi
De varmeste vinterhilsner Tove

Online booking
Låstrup Forsamlingshus

Det er nu muligt at booke Låstrup Forsamlingshus online via facebooksiden
https://www.facebook.com/search/top?q=l%C3%A5strup%20forsamlingshus
Tryk på ”Reservér nu” og vælg dato og tidsrum. Efter dette valg får man en
bekræftelse på bookingen via Messenger-besked fra Låstrup Forsamlingshus.

Livestreaming Kulturcenter Værestedet 2022

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Kend Din Fjordklynge – Skals (OBS byttet med Skringstrup)

30. januar

Generalforsamling Låstrup Forsamlingshus

31. januar

Borgermøde i Låstrup Forsamlingshus

31. januar

Livestreaming Værestedet – Fremtidens Natur

8. februar 2022

Livestreaming Værestedet – Den Sovende Hjerne

22. februar 2022

Låstrup – Nr.Rind Vandværk generalforsamling

24. februar 2022

Kend Din Fjordklynge – Skringstrup (OBS byttet med Skals)

27. februar 2022

Livestreaming Værestedet – Klimaforandringerne

1. marts 2022

Livestreaming Værestedet – Ekstrem fordøjelse

15. marts 2022

Fællesspisning Kulturcenter Værestedet

17 marts 2022

Generalforsamlings Kulturcenter Værestedet

17 marts 2022

Kend Din Fjordklynge – Låstrup

27. marts 2022

Livestreaming Værestedet – Flagermus

29. marts 2022

Livestreaming Værestedet – Ig Nobel Prize: first laugh, then think

26. April 2022

Link til Fjordklyngemagasinet online
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen-01-2020/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_02-2020/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_03-20/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_04-20/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_05-21/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_06-21/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_07-21/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_08-21/

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-

Låstrup/Nr.Rind Vandværk

kirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-ogreferater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2
a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12
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
Flystyrt i Låstrup oktober 1944

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

Risgården hjemmeside.

https://risgaard.net/

Viborg Kommune – tip til forvaltning

https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip

Danmark set fra luften

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/

Skovbørnehaven Fredly
Skals Skole
Viborg Kommune referater

Kirkernes hjemmeside

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

