Ny runde yoga på Værestedet

Hej
Er i allerede glad for Yoga lige som mig
Foråret er her
tråden

el bare lidt interesseret så kik med

og om lidt er det tid til Strand Yoga i Sundstrup

Men meget mere om det, længere nede i

Inden Yogaen rykker ud.
er det nu sidste chance for Yoga indendørs på Kulturcenter Værestedet for denne
sæson. Men til gengæld er der 4-5 gange, hvor chancen for at starte, som ny deltager til en god pris
Yoga for begyndere, el let øvede har 5 mandage med start 25 April fra kl 16.30 til 17.45 pris 450 kr.
Så er du stiv som et bræt og aldrig har kunnet nå hverken knæ el fødder, el bare gerne vil prøve Yoga, så kom og
se hvad der sker på de 5 uger når vejrtrækning og Yoga øvelser følges af
Morgen Yoga for alle 4 Tirsdage med start den 26 April kl 8.30 til 9.45 pris kun 350 kr
Yoga for seniorer el jer der har nedsat funktion i bevægeapparatet
April fra kl 10.00 til kl 11.00. Hvor prisen kun er 300 kr..

Her tilbydes der 4 tirsdage med start 26

TID til at sætte kryds i kalenderen
og melde dig til Strand Yoga i Sundstrup.
Hver onsdag med start 18 Maj i 6 uger pris 500 kr
Indtil videre tilbydes der 2 hold.. Måske følger en mere med
Yoga ved solopgang fra kl 6.00 til 7.00
Formiddags Yoga fra 9.30 til 10.30
Alle kan deltage på holdene
Tilmelding til Sundstrup Zoneterapi på sms el ring 29847323
Betaling på mobil pay første gang vi ses￼
Tusind tak for du kikkede med
og måske også delte dette opslag.
Så vi kan ses til skøn Yoga
for krop og sind
En glad og varm forårshilsen fra Tove

Medhjælperfest i Borup IF

De sidste 2 års frivillige arbejde blev lørdag til frokost fejret i Klubhuset på Borup Stadion i Låstrup. Det
var 2 års frivilligt arbejde, da Viborg Kommune på grund af corona har holdt klubhusene lukket i både
januar måned 2021 og igen i 2022. Normalt fejres frivilligheden den først lørdag i januar, men
bestyrelsen mente nu, at det nu var tid at få arrangementet afholdt oven på de 2 års nedlukninger.
115 frivillige hjælpere fra forskellige udvalg i alt fra bankospil, kantinen, økonomiudvalget og mange
andre udvalg i idrætsforeningen, var inviteret til en fælles frokost i klubhuset. Heraf valgte 52 at deltage
i arrangementet, hvor der blev rettet en stor tak for hjælpernes store frivillige arbejde for klubben i de
forløbne 2 år.
Dagens frokost var som altid sild og snaps efterfulgt af smørrebrød fra Spar-købmanden i Skals. Hertil
fadøl fra Hancock. Efter frokosten var der bankospil med gode gevinster til deltagerne. Blandt andet
fribilletter til byfesten 2022, billetter til foredrag med Cykeldrengene i byfestteltet i uge 26, bankoplader
til det ugentlige lotterispil i Låstrup Forsamlingshus og sammenplantninger fra Blomsterhandler Jakob
Platz.
Formand Poul Johannessen gav i takketalen en status på foreningens økonomi og aktiviteter, så
klubbens frivillige hjælpere er opdaterede på, hvad der sker i klubben.
Fra bestyrelsen skal lyde en kæmpe tak til de frivillige hjælpere, som uge ud og uge ind gør et kæmpe
arbejde for Borup Idrætsforening. Uden dette frivillige arbejde, var det ikke muligt at holde det
aktivitetsniveau, som vi holder i Borup IF.
Af hjertet tak.

Indsamling til ombygning af Værestedet

Søndag den 24. april valfartede borgere fra alle Fjordklyngens landsbyer mod Låstrup
for at støtte op om den igangværende indsamling af penge til ombygning af
Kulturcenter Værestedet til et Fjordklyngehus, der kan bruges til møder og andre
aktiviteter for alle Fjordklyngens borgere.
Der var fælles afgang mod Værestedet i Låstrup fra alle byerne kl. 1000. Samtidig gik
borgere fra Låstrup i møde med gæsterne. Fjordklyngens Cykelklub støttede også op
om arrangementet og der var fælles cykeltur rundt til alle Fjordklyngens Landsbyer.
Både på racercykel og på mountainbike.
Alle mødtes i Låstrup kl. 1130, hvor frivillige stod klar med grillpølser sponseret af
Fjordklyngen og med kage og kaffe bagt og brygget af frivillige borgere. Der var travlt
ved grillen, for 60 borgere havde bevæget sig til Låstrup for at støtte op om
arrangementet.
Prisen for deltagelse var 100,- kroner, som gik ubeskåret til ombygningen, der også er
støttet af Realdania og LOA Fondene. Dermed var det 6.000, - kroner i kassen til den
forestående ombygning, som formentlig løber af stablen i 2024.
Arbejdsgruppen bag arrangementet takker de mange borgere for god opbakning til
indsamlingen.
Se flere billeder fra arrangementet via dette link.

Generalforsamling Fjordklyngen

Torsdag den 21. april 2022 holdt Fjordklyngen sin ordinære generalforsamling på Kulturcenter Værestedet i
Låstrup. Aftenen startede med fællesspisning og indtagelse af Fjordklynge-øl fra Ugelris Vingaard og
Gårdbryggeri. Middagen var traditionelt Fjordklyngens signaturret med bagte kartofler, gulerødder, løg og
stegte pølseskiver. Hertil salat.
Heine fra Skals Murer og Entreprenørforretning var inviteret til at fortælle om Skals Borgerforenings aktiviteter
og plan for Skals. Her blev givet status på Skals Bypark, Skalma-projektet og helhedsplan for Skals. Børnehus,
skole og mange andre projekter, som rigtig mange frivillige bruger rigtig mange timer på.
Heine fortalte også om den arv, som Jørgen Villum Madsen havde doneret til borgerforeningen. Villums sidste
vilje vidnede om en naturelskende mand, der gerne ville have, at han arv skulle komme til gode for hele det
lokalsamfund, hvor han havde haft sit liv og sit virke. Derfor havde han oprettet et testamente, hvor han
donerede sine besiddelser til Skals Borgerforening. Heine oplyste, at værdierne fra arven vil blive brugt til
alment nyttige formål med Villums fokus in mente. Villum var naturmenneske og elskede sin skov, fiskeri og et
godt slag kort.
40 gæster mødte frem til generalforsamlingen, hvor formand Inge Carlskov fortalte om årets gang og gav status
på Fjordklyngens mange projekter. Herunder områdefornyelsen, der snart er ved ende. I Sundstrup arbejdes på
højtryk for at få lavet madpakkehus og den øvrige del af projektet på havnen. Mellem Skringstrup og Låstrup
arbejdes der på Den Gamle Kirkesti, som forhåbentlig snart er på plads og i Låstrup arbejdes på at få ombygning
af Kulturcenter Værestedet til hele Fjordklyngens Mødested. Et projekt, hvor der nu mangler indsamling af
700.000, - kroner ud af de 9 millioner, der fremgår af budgettet.
Inge fortalte også, at pengene fra det kuldsejlede Fjordklyngebus-projekt er gået til indkøb af telte til en
grejbank, hvor man kan låne telte til boder i Fjordklyngens landsbyer. De er nu placeret på en trailer, som Joe fra
Ulbjerg bestyrer.
Under valghandlingen, blev Eva Nielsen genvalgt i Låstrup, Henrik Sivertsen genvalgt i Skals, Inge Carlskov
genvalgt i Skringstrup, Joe Wingard genvalgt i Ulbjerg, mens Sanne Juhl afløste Niels Sørensen i Sundstrup og
Mogens Larsen blev valgt som afløser for Henrik Lauritzen for Nr.Rind.

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.

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
Fællesspisning i Nr.Rind

2. maj

Fyraftenssang Kulturcenter Værestedet

2. maj

Arbejdsdag Kulturcenter Værestedet

7. maj

Kreativ dag i Borup IF – Hjælp til udsmykning af byfestteltet

8. maj

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

2. juni

Sankthansaften i Låstrup

23. juni

Sankthansaften i Nr.Rind

23. juni

Hærvejsløb gennem Fjordklyngen

25. juni

Byfest i Låstrup uge 26

27. juni til 3. juli

Fællesspisning i Nr.Rind

4. juli

Fællesspisning i Nr.Rind

1. august

Affaldsindsamling i Nr.Rind

15. august

Fællesspisning i Nr.Rind

5. september

Muslingefestival i Sundstrup

10. september

Høstfest i Låstrup

17. september

Havedag i anlægget og i forsamlingshuset i Nr.Rind

19. september

Hyggedag og fælles frokost i Nr.Rind

24. september

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus

1. oktober

Fællesspisning i Nr.Rind

10. november

Juletræstænding i Nr.Rind

27. november

Fællesspisning i Nr.Rind

5. december

2023
Generalforsamling i Nr.Rind og Lynderup borgerforening

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_09-22/

6. februar

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

Låstrup/Nr.Rind Vandværk

http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-ogreferater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d16
54ccc8a2a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12
http://laastrupnrrindvand.dk/

Spar i Skals

https://spar.dk/butik/spar-skals

Viborg Kommune side om
Låstrup
Vejrudsigt for Låstrup

https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup

Ugeavisen

https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/

Gamle billeder fra Låstrup og
omegn

https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/

Skals Idrætscenter og
svømmehal
Lyn og torden liveopdatering

https://skalshallen.dk/

Skovbørnehaven Fredly
Skals Skole
Viborg Kommune referater

Flystyrt i Låstrup oktober
1944
Risgården hjemmeside.

https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/Låstrup/

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

Viborg Kommune – tip til
forvaltning
Danmark set fra luften

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

Lokalhistorisk Arkiv for
Møldrup og Omegn
Hjarbæk Sjægtelaug

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

Kirkernes hjemmeside

Klik på dette link for at se hjemmesiden med masser af gamle luftfotos fra hele Danmark.

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 husarrangementer, generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.

