
 
 

Forårs-yoga på Kulturcenter Værestedet 

  

Foråret er på vej      Det er ny, hvis du skal prøve 6 gange tidlig forårs-yoga. Det foregår i 

salen på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.                  

Start i uge 10… Der er få ledige pladser på alle hold.       

• Mandage: Yoga for begyndere 16.30-17.45 

• Tirsdage: morgen yoga 8.30-9.45 

• Tirsdage: yoga for seniorer 10-11 med Skåne 

• Tirsdage: yoga/ mindfulness 15.00-16.20 

• Onsdage: Yoga/ mindfulness 17.15-18.35 

• Onsdags: power yoga kun for mænd 19-20 
 

Hvis du tænker at Yoga ikke er noget for din krop.. Så tager du grundig fejl. Yoga er for alle 
kroppen i alle aldre. Uanset om du er tynd, tyk, stiv som et bræt, har små skavanker, nyt 
knæ, ondt i ryggen eller noget helt andet. 

Det gælder bare om at komme på det rigtige hold       Så ring/sms til Sundstrup Zoneterapi 
og yoga instruktør på 29847323 For yderlig info. Så finder vi ud af hvad der passer lige 

præcis til din krop       

Glæder mig til vi ses          

 

De bedste forårshilsener Tove          

 



 
 

Streamingforedrag på Værestedet – 15. marts kl. 1900 

Ekstrem Fordøjelse 

 
Slanger trives, modsat os mennesker, med at æde enorme måltider efter lang tids faste. Hør om hvordan forskere med 

udgangspunkt i slangers ekstreme fordøjelsessystem prøver at blive klogere på hvordan dyr og mennesker overlever langvarig 

faste. 

Forelæser:   Tobias Wang er professor i zoofysiologi og sektionsleder for Zoofysiologi på Biologisk Institut ved Aarhus 

Universitet. Han er uddannet som biolog fra Aarhus Universitet i 1991, og fik sin ph.d. i 1993. Tobias arbejdede derefter på 

forskellige universiteter i USA og Canada, Brasilien og England, hvor han studerede hjerte- og lungefunktion hos padder, fisk og 

krybdyr. 

Han kom tilbage til Aarhus Universitet på et Rømer-stipendium fra det danske forskningsråd i år 2000 og blev udnævnt til 

professor i 2005, og blev senere indvalgt i Videnskabernes Selskab. Tobias har et meget stort internationalt netværk, og rejser 

derfor ofte til Brasilien, Vietnam, Sydafrika, Saudi-Arabien, USA og andre steder for at studere forskellige dyr. 

Tobias har et tæt samarbejde med læger og dyrlæger, og promoverer ideen om at vi bør lade os inspirere af dyrenes mangfoldige 

og spændende fysiologiske mekanismer når vi søger efter dyremodeller til at studere menneskets sygdomme. Han har publiceret 

mange videnskabelige artikler og reviews, og sidder i redaktions-komiteerne på en række tidsskrifter. Tobias har desuden 

forfattet knap 100 populærvidenskabelige artikler samt flere bøger på dansk om forskellige biologiske emner, han holder mange 

forskellige foredrag i Folkeuniversitetet og andre fora, og fik forskningsformidlingsprisen fra Aarhus Universitet i 2013. 

Sprog:  dansk 

Entré:  gratis 

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 25,- 

Se mere om foredraget via dette link.  

 

https://ofn.au.dk/sted/166/102
https://ofn.au.dk/sted/166/102


 
 

Fastelavn Kulturcenter Værestedet 

 
Søndag i Fastelavn er der traditionen tro brug for udklædning for børn og voksne, tøndeslagning, 
fastelavnsboller med drikkevarer, karameller og uddeling af slikposer på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. 
Efter et års coronapause var traditionen på plads igen. 

50 gæster mødte frem i flotte kostumer. Alt fra bondekoner, milkshake, farlige dyr, cowboys og alle mulige 
andre opfindsomme udklædninger, var repræsenteret. Den ene flottere end den anden. Derfor var dommerne 
også sat på en hård prøve, da de bedste udklædninger skulle præmieres. Først var der dog catwalk, så 
dommerne kunne se, hvem der tog sig bedst ud i de kunstfærdige og kreative udklædninger. 

Børne var delt i 3 grupper. I yngste gruppe fra dagpleje og vuggestue blev Toke, der var klædt ud som 
bondekone vinder, i mellemste gruppe for børnehavebørn, blev Kristian, der var klædt ud som ninja valgt og i 
den ældste gruppe for skolebørn blev Olivia, der var klædt ud som milkshake valgt som vinder. De 3 vindere 
fik overrakt præmierne for de flotte udklædninger. 

Derefter var det tid til det, som fastelavn virkelig handler om. At slå katten af tønden. Eller af tønderne, for de 
3 grupper af børn havde hver deres tønde at slå til. Heldigvis var der ikke katte i tønderne, da de blev slået til 
gulvet. Der imod slik til børnenes store glæde, så det var ned på gulvet og samle slikkepinde og andet guf. 

I de 3 grupper blev de dygtigste tøndeslagere også præmieret med udnævnelse til kattekonge og 
kattedronning. For de yngste blev Vera kattedronning og Toke kattekonge. I den mellemste gruppe blev Signe 
kattedronning, mens Magne blev kattekonge, og i den ældste gruppe blev Marie kattedronning og Anna blev 
kattekonge. 

Lokale virksomheder havde rundhåndet sponseret arrangementet, så en stor tak til Spar Købmanden i Skals, 
Vestjysk Bank, Jacobs Blomster, Kulturcenter Værestedet og til Borup Idrætsforening. Uden disse sponsorer 
ville arrangementet slet ikke kunne lade sig gøre. 

Deltagerne rettede også en stor tak til bagedamerne, der sørgede for kage til arrangementet. 

Se flere billeder af de flotte udklædninger via dette link.  

 

http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/fastelavn-2022/


 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Støt "Projekt Mødested i Fjordklyngen" 

Send et bidrag til  

MobilePay 699 516 

Fjordklyngen søger fonde og legater til ombygning af Kulturcenter Værestedet 
til Fjordklyngens nye kulturhus og mødested. 
  

• For hver krone vi indsamler giver Realdania sammen med 
Lokale og Anlægsfonden et tilsvarende beløb. 

• Vi opfordrer derfor alle til at give et bidrag efter evne. Alle beløb bliver doblet op 
hjælper os i mål. 

• Du kan også donere via bankoverførsel til Vestjysk Bank til regnr. 9261 konto 
4190120592 

Se  hele 
projektet via 

dette link. 
 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/upl/website/om_landsbykontoret/28.04.2021Prospektwebsize.pdf
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet


 
 

 

 

 



 
 

Se de forskellige modeller på vores hjemmeside. 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/februar/toejsalg-til-medlemmer-fra-borup-idraetsforening/


 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet 2022 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Generalforsamling Fjordklyngens Cykelklub    10. marts 

Livestreaming Værestedet – Ekstrem fordøjelse    15. marts 

Fællesspisning Kulturcenter Værestedet    17 marts 

Generalforsamlings Kulturcenter Værestedet    17 marts 

Kend Din Fjordklynge – Låstrup     27. marts 

Livestreaming Værestedet – Flagermus    29. marts 

Affaldsindsamling i Låstrup     3. april 

Livestreaming Værestedet – Ig Nobel Prize: first laugh, then think   26. april 

Lokaldysten Låstrup/Nr.Rind afvikles fra Nr.Rind Forsamlingshus   2. juni 

 

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 http://www.laastrup.dk/ 

Borup Idrætsforening http://www.borupif.dk/ 

Låstrup Forsamlingshus http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/ 

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/
http://www.laastrup.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/


 
 

Kulturcenter Værestedet http://www.kulturcenter-laastrup.dk/ 

Låstrup Kirke http://sogn.dk/laastrup/ og http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-
kirke/ 

Skovbørnehaven Fredly https://skalsbh-viborg.aula.dk/ 

Skals Skole https://skalsskole.aula.dk/ 

Viborg Kommune referater https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-
referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2
a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12 

Låstrup/Nr.Rind Vandværk 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 

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 

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

Hjarbæk Sjægtelaug www.sjægt.dk 

Kirkernes hjemmeside 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.  

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://sogn.dk/laastrup/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/
http://laastrupnrrindvand.dk/
https://spar.dk/butik/spar-skals
https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup
https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/L%C3%A5strup/
https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/
https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/
https://skalshallen.dk/
http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf
https://risgaard.net/
https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/?fbclid=IwAR31VJFYxSlGn4SaUlRi5MVB1YN73zN2gEVBiFR7BzHX8Nv5VjcDcE2l3zs#zoom=16&lat=56.577034150806654&lng=9.374592305975968
http://www.moeldrup-arkiv.dk/
http://www.sjægt.dk/
https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/
mailto:Laastrup@outlook.dk

