
 
 

Streamingforedrag på Værestedet – 29. marts kl. 1900 

Flagermus 

 
Selvom der er mere end 1.400 flagermusarter og de udgør en femtedel af alle pattedyrarter, er der meget vi ikke ved om hvad de 
foretager sig i mørket. Men nu har forskere sat små computere på flagermus og fået ny viden om deres adfærd og jagt med 
ekkoer. 

De mere end 1.400 arter af flagermus udgør en femtedel af alle kendte pattedyrsarter på Jorden. Som insektædere og bestøvere 
af blomster spiller de vigtige økologiske og økonomiske roller i naturen. På trods af dette ved vi meget lidt om hvad disse små, 
flyvende jægere foretager sig i nattemørket og dermed om hvordan vi påvirker dem og om de måske har påvirket os i en verden 
ramt af coronavirus. 

I dette foredrag vil vi, ved hjælp af bittesmå computere på ryggen af vilde flagermus, tage ind i en bogstavelig talt mørk og 
ukendt verden. Vi vil kaste lys, og ikke mindst lyd, over hvordan ekkolokaliserende flagermus kan fange deres byttedyr ved hjælp 
af svage ekkoer i det halve sekund der går fra et byttedyr opdages til det skal fanges i høj fart. 

Vi skal også prøve at forstå hvordan flagermus, med mad i munden, kan flyve, trække vejret og skrige højlydt samtidigt. Vi vil 
undersøge om det kan passe at en flagermus virkelig fanger ét tusinde insekter på en nat, og vi vil undre os over hvordan deres 
meget følsomme hørelse undgår permanente skader under de ekstreme lydtryk fra konstant skrigeri der opstår i deres sociale 
kolonier. 

Foredraget rundes af med nogle tanker om hvordan vi kan artsbevare disse dyr der er så svære at studere og tælle i naturen, og 
hvorfor det ikke er flagermusenes skyld at vi har en coronaviruspandemi. 

 

Forelæser:   Peter Teglberg Madsen er professor i sansefysiologi på Institut for Biologi på Aarhus Universitet hvor han er 
verdensførende forsker i hvalers og flagermus’ brug af biosonar. Én af hans seneste anerkendelser herfor 
er Forskningsministeriets Eliteforsk-pris som han modtog i 2019. 

Sprog:  dansk 

Entré:  gratis 

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

Se mere om foredraget via dette link.  

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/forskningsformidling/eliteforsk/prismodtagere/eliteforsk-prismodtagerne-2019/peter-teglberg-madsen
https://ofn.au.dk/sted/166/102
https://ofn.au.dk/sted/166/102


 
 

Fodboldopstart for de yngste i Borup IF 

 

Lørdag den 2. april, kl. 1100 er trænerne igen klar til at tage imod de yngste fodboldspillere fra 3 til 7 år på 
fodboldstadion i Låstrup, Låstrupbakken 10, 8832 Skals. 

Træner for U6 og U7 født 2015 og 2016 er Martin Eriksen og Silje Kjeldgaard 

Træneren for de yngste fra 3-5 år født 2017, 2018 og 2019 er igen i år Sara Ambrosius med hjælp fra Laura. 

Trænerne og bestyrelsen håber på god opbakning fra hele egnens børn. Det er ikke en forudsætning, at man 
kan spille fodbold for at deltage. Det sociale ved at mødes og gå til en holdsport er mindst lige så vigtigt i 
Borup Idrætsforening. Så kan det med fodbolden kan komme hen ad vejen.  

Efter træning er der pølsehorn og saft og information til forældrene om den kommende sæson.  

Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå til fodbold, og når det så er sundt samtidig, så kan man slå 2 
fluer med ét smæk. Der er altid kaffe til forældrene i klubhuset, og det er selvfølgelig i orden, at man 
overværer træningen fra sidelinjen.  

Medlemmerne af Borup Idrætsforening kan frit bruge vores faciliteter, så er der brug for et sted til en 
børnefødselsdag eller et klassearrangement, så kan vores faciliteter og klubhus lånes til formålet. Dog 
kommer fodboldarrangementer altid i første række. Har du sådanne ønsker, så kontakt én fra bestyrelsen 
eller trænerne.  

Vel mødt til sunde og sjove timer på Borup Stadion i Låstrup.  

Borup IF 



 
 

 



 
 



 
 

Fyraftenssang genstarter 4. april 

 

FYRAFTENSFÆLLESSANG 
PÅ KULTURCENTER VÆRESTEDET 

Den 1. mandag i måneden kl. 16.30-17.15 

Alle kan være med -sangglæde og 

godt humør er eneste forudsætninger.  

 

Kulturcenter Værestedet  
-en aktiv del af landsbyfællesskabet ’Fjordklyngen’ 

 

Låstrupvej 38         8832 Skals 

kulturcenter-laastrup.dk 

86 69 45 10       61 33 45 11 

kulturcenter.laastrup@gmail.com 
 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com


 
 

 



 
 

 

Jeg har på eget initiativ taget kontakt til Skals Kraftvarme for at høre om mulighed for fjernvarme 
i Låstrup. Skals Kraftvarme ser med stor interesse og velvilje i at levere fjernvarme til Låstrup og 
tanker om løsninger er allerede i gang.  

Grunden til at jeg vælger at skrive denne besked så tidligt i forløbet er, at for et sådant projekt 
skal kunne lykkes er det afgørende med en høj tilslutning for at økonomien kan hænge 
sammen. Derfor er min appel til jer som overvejer at skifte til en anden varmekilde om at “slå 
koldt vand i blodet”. Jeg ved det er svært at skulle vente med de stigende gaspriser, men håber 
dog I vil tage det med i jeres overvejelser.  

Fjernvarme i Låstrup er en realistisk mulighed, men der er stadig mange spørgsmål som skal 
besvares før det kan blive en realitet. F. eks fik Simested med sine 215 indbyggere fjernvarme 
fra Aalestrup i 2017, hvilket blev og er en succes. Og måske kan vi det samme her i Låstrup.  

I hører nærmere, men I er også velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.  

 
Ole Pedersen 
Brinken 
 

 



 
 

 



 
 

Frivillige hjælpere søges 
”Det er Borup Idrætsforenings formål at skabe gode muligheder for at medlemmerne kan dyrke 

sportslige aktiviteter, og med udgangspunkt i fællesskabet og det sociale liv i klubben, at udvikle 

medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund.” 

Sådan lyder Borup Idrætsforenings formålsparagraf. De sportslige aktiviteter tager udgangspunkt i fodbolden på 

forskellige niveauer fra børn i 3-5 års alderen til vores mest erfarne fodboldspillere på omkring de 70 år, men 

klubben har også til formål at udvikle medlemmernes evne og lyst til at engagere sig i det lokale samfund ud fra 

fællesskabet og det sociale liv i klubben.  

Socialt liv er der masser af i Borup Idrætsforening.  

Hver fredag aften er der bankospil i Låstrup Forsamlingshus. Her stiller foreningen 4 frivillige hjælpere til at 

arrangere banko hver 4. fredag. De 4 teams er faste, men med mulighed for at bytte, hvis man er forhindret.  

Hver onsdag er der præmiewhist i klubhuset, hvor frivillige arrangerer gammeldags whist uden trumf. Her møder 

spilleglade medlemmer op og får sig et slag kort og en ostemad over en bajer eller en kop kaffe.  

Idrætsforeningen har 5 faste frivillige hjælpere i økonomiudvalget, der fakturerer, dokumenterer og stiller 

regnskaber op. Økonomiudvalget mødes fast i klubhuset for sammen at holde styr på foreningens økonomi.  

Byfesten i Låstrup arrangeres af et byfestudvalg bestående af frivillige hjælpere. De har hvert år antennerne ude 

for at finde aktiviteter og underholdning til årets byfest. Byfestudvalget holder mange planlægningsmøder op til 

byfesten i uge 26 eller 27, og der kan godt komme sved på panden under byfesten, når der skal tages hurtige 

beslutninger.  

Byfesten har også et teltudvalg, som står for vedligehold af vores byfesttelt og gulv til byfesten. Desuden står 

teltudvalget for opstilling og nedtagning af teltet i forbindelse med byfesten. Her holdes ikke så mange møder, 

men praktisk håndelag er en betingelse for at være med i dette udvalg.  

Kridterne står for stregerne på vores fodboldbaner og for almindeligt vedligehold omkring banerne, ligesom der 

holdes opsyn med stadionområdet i hverdagene.  

Endelige har Borup Idrætsforening et kantineudvalg, som står for salg af pølser, fadøl og sodavand til vores 

hjemmekampe og at lave kaffe og the til spillere og gæster.  

Det var blot de faste udvalg. Dertil kommer frivillige timer til hjemmeside, arbejdsdage, legeplads, 

muldvarpebekæmpelse og mange andre aktiviteter.  

Rigtig mange medlemmer og borgere vælger det frivillige arbejde til. Dels giver det klubben en økonomisk 

håndsrækning og dels kommer man med i et fællesskab i klubben. Det siges, at der ikke findes bedre integration 

end frivilligt arbejde, og det har noget på sig. Tilflyttere kan hurtigt lære nogen at kende og få sig en 

omgangskreds, hvis man melder sig til frivilligt arbejde.  

Som det kan ses er det frivillige arbejde en udbredt måde at socialisere sig på i Låstrup. Vi har rigtig mange 

frivillige hjælpere, men der er plads til flere og efterspørgslen af evner er meget bredt. Kan du tænke dig at være 

frivillig hjælper, mangler vi i øjeblikket hjælpere til banko og til kantinedriften. Interesserede bedes henvende sig 

til bestyrelsen. Evt. via vores mailadresse: info@borupif.dk 

Bestyrelsen 

 

mailto:info@borupif.dk


 
 

Omtale generalforsamling Borup Idrætsforening 

 
Mandag den 14. februar holdt Borup Idrætsforening ordinær generalforsamling i 
klubhuset. Aftenen startede traditionen tro med fællesspisning for de fremmødte 
medlemmer. I år var menuen smørrebrød til alle. 

11 medlemmer mødte frem til generalforsamlingen, hvor formand Poul Johannessen 
bød velkommen til de fremmødte og bød velkommen til aftenens dirigent Lars 
Justesen. 

Herefter aflagde formanden beretning. Det blev et år i coronaens skygge, men 
alligevel var der i bestyrelsen stor tilfredshed med tingenes tilstand. Sportsligt 
lykkedes det for førsteholdet at blive i serie 3 i en yderst lige pulje, hvor der var kamp 
om op- og nedrykning til sidste fløjt. Klubben råder desuden over et serie 5 hold og 
fra foråret 22 et superveteran hold med spillere over 40 år. Desuden den private 
turnering for U70 spillere. 

På damesiden går det ligeledes godt med samarbejdet mellem Borup, Ulbjerg og 
Skals. Førsteholdet ligger lunt i jyllandsserien og dertil et hyggehold i 7-mands 
afdelingen. 

Majbritt Skovgaard Møller oplyste som kasserer, at klubbens regnskab selvfølgelig også 

har været ramt af de manglende aktiviteter. Poul Johannessen har været dygtig til at søge 

penge hjem i de kompensationspuljer, der har fulgt coronanedlukningerne. Derfor kom 

klubben ud af 2021 med et begrænset underskud, men det er jo heller ikke hvert år i 

Borup IF, der sædvanligvis har en god økonomi. Der er dog fortsat gode penge på 

kistebunden, så klubben er ikke på nogen måde overlevelsestruet. 

Se hele omtalen af generalforsamlingen på vores hjemmeside via dette link.  

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/marts/referat-fra-generalforsamling-i-borup-if-2022/


 
 

Omtale Generalforsamling Kulturcenter Værestedet 

 

Generalforsamlingen i Kulturcenter Værestedet startede godt med 

fællesspisning. Borgerne i Sdr. Borup havde lavet Spansk Gryde til hovedret og 

Fru Hansens Dessertkage til kaffen. 

Generalforsamlingen blev holdt torsdag den 17. marts, hvor det igen var tid til at 

afvikle den årlige generalforsamling. 26 borgere fra hele Fjordklyngen mødte op 

og hørte bestyrelsens beretning og regnskabsaflæggelse. Susanne Berner 

Nielsen er formand og fortalte om det sidste halve års aktiviteter. Selv om corona 

har lagt landet øde, så var der alligevel mange ting at fortælle. Ikke mindst om 

alle nedlukninger og åbninger. Summa sumarum er, at aktivitetsniveauet igen er 

ved at være på højde med tiden før corona og tak for det. 

Ole Kruse aflagde regnskab på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsen har også 

ventet med længsel efter at få corona overstået, for uden aktivitet, så har der 

ikke været udlejninger og ingen salg af kaffe og drikkevarer. Derfor bød 2021 

igen på et underskud i driften. Denne gang på 26.000 kroner. 

Ved valg til bestyrelsen blev Gitte Øster, Leif Nielsen og Susanne Berner Nielsen 

genvalgt. Sofie Munkholm er flyttet til Aarhus og opfylder derfor ikke længere 

betingelserne i vedtægterne om bopæl i Viborg Kommune. Det lykkedes ikke at 

få den sidste plads i bestyrelsen besat af de tilstedeværende personer. 

Bestyrelsen har været langt omkring inden generalforsamlingen for at skaffe et 

nyt medlem til bestyrelsen, og det lykkedes ikke. Det lykkedes heller ikke at 

overtale nogen af de tilstedeværende til at give det en skalle. 

Se hele referatet med debat på vores hjemmeside via dette link.  

 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/marts/generalforsamling-kulturcenter-vaerestedet/


 
 
DN-Viborg inviterer til studiebesøg på Nørreris BioEnergi Aps. Skovvej 2, 8832 Skals ved Niels Kjeldsen onsdag den 
30. marts kl. 16.00 til ca. 17.30. 

DN Viborgs klimagruppe vil gerne invitere DN-Viborgs medlemmer med venner med til mødet, så vi alle kan høre, 
se og diskutere, hvad denne forholdsvis nye energiform kan bidrage med til den grønne omstilling. Der vil blive 
god tid til spørgsmål. 

Biogasanlægget modtager gødning fra en del nærliggende gårde og sender blandt andet gassen til Skals 
Varmeværk.  Biogasløsninger er ikke blevet mindre interessante efter Ukrainekrisen. 

 

DN vil være vært med en forfriskning undervejs. Tag evt en lille campingstol med, hvis du har svært ved at stå op i 
lang tid. 

Tilmelding til Karstenpaarup@gmail.com  Maks 50 deltagere. 

Med venlig hilsen 
Klimagruppen DN-Viborg  
John Hansen, Stig Jensen, Axel Rejnstrup Kristiansen og Karsten Paarup 

 

mailto:Karstenpaarup@gmail.com


 
 

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


 
 

 

 

 



 
 

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: 
Livestreaming Værestedet – Flagermus    29. marts 

Affaldsindsamling i Låstrup     3. april 

Fyraftens Fællessang       4. april 

Strik og Samvær       7. april 

LAN Party fra 2. til 7. klasse i Borup IF klubhus    11. april 

LAN Party for børn fra 7. klasse og ældre i Borup IF klubhus   12. april 

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

Sankt Hans Aften i Låstrup     23. juni 

Byfest i Låstrup uge 26               27. juni til 3. juli 

 

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/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/ 

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

