
Nyt gratis streamingforedrag på Kulturcenter Værestedet 

Tirsdag den 19. marts 2019, kl. 

1900. Mulighed for at købe kaffe 

og kage i pausen.  

Trods vor magt over naturen 
udgør jordskælv og tsunamier 
stadig voldsomme og 
uforudsigelige trusler mod liv, 
ejendom og infrastruktur. Men 
jordskælv holder også Jordens overflade ung, frugtbar og 
oven vande og afslører detaljer om Jordens dybe indre. 

Det er klodens urolighed som holder Jordens overflade beboelig og smuk for væsener som 
os. 
Men i en verden hvor mennesket i stigende grad er herre over sine eksistensvilkår, står 
jordskælv og tsunamier tilbage som nogle særligt voldsomme og uforudsigelige trusler som 
vi gerne vil forstå for bedre at kunne beskytte liv, ejendom og infrastruktur.  

Du vil få at se hvordan høj-præcise GPS-målinger og radarsatellitmålinger kombineres 
med klassiske geologiske undersøgelser og nu giver bedre mulighed for at forudsige 
risikoen for jordskælv.  

Computerberegning af jordskælvsbølger kombineres med modeller af bygninger for at 
forbedre sikkerheden indendørs. Og computernetværk sammenkobler seismometre til 
hurtig varsling af borgere når jordskælvet faktisk går i gang og en eventuel tsunami er på 
vej. På denne måde er konsekvenserne ved jordrystelser stærkt reduceret i de egne hvor 
der er råd til at bygge rigtigt. Tsunamier er derimod stadig svære at værne sig imod.  

En positiv sideeffekt af jordskælvsbølger er at de også spiller den centrale rolle i forskernes 
forståelse af Jordens indre: et globalt net af tusinder af seismometre danner samlet set det 
indadrettede ”Hubble-teleskop” som giver meget detaljerede billeder af Jordens indre 
struktur, og det giver os indsigt i den ”motor” som former oceaner, bjergkæder og 
vulkaner. 

Under foredraget får du lejlighed til at lytte til jordskælv og forske lidt med ørerne: kan 
man høre om Jorden er smeltet indeni?   

Med venlig hilsen 

Kulturcenter Værestedet 
Eva og Leif 

 

 

 



Affaldsindsamling i Låstrup 

Hjælp med at holde vores lokalområde pænt! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Låstrup lokalråd arrangerer igen i år den succesfulde indsamling 

Vi mødes søndag den 31. marts 
På Kulturcenter Værestedet kl. 10.00 til rundstykker 

Vejret plejer at være rigtigt godt! 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyt behandlingstilbud i Låstrup 

 
Bjørks Terapi & Velvære tilbyder i den kommende tid akupunkturbehandling i 
Borup Idrætsforenings klubhus. Det sker fra tirsdag den 12. marts. Bjørk vil 
være klar i klubhuset de følgende tirsdage i tidsrummet fra kl. 1730 til 1845. 
Flere kan godt modtage behandling samtidig, så man behøves ikke bestille 
tid i første omgang. 

Bjørk behandler vidt forskellige skader og smerteproblemer med akupunktur. 
Her nævnes blandt andet ubalance, blokeringer, spændinger og smerter. Via 
nervesystemet får mange her og nu reaktioner på smerter i hoved, nakke, 
skuldre, ryg, led-smerter og sågar folk, der døjer med hjernerystelse, har 
reageret positivt på Bjørks behandling. Hertil kommer blærebetændelse, 
migræne, hovedpine.  

Bjørk lover, at man allerede efter første behandling vil kunne mærke en 
fremgang, hvis man er modtagelig for behandlingen, så hvorfor ikke prøve 
det. Det kan jo være, at det virker på netop dig.  

Bjørks tilbud er ikke kun for medlemmer i Borup Idrætsforening. 
Fjordklyngens cykelklubs medlemmer  og andre borgere i byen er også 
velkomne, og Borup Idrætsforening lægger gerne lokaler til, hvis nogen har 
brug for behandling.  

Prismæssigt er aftalen, at en behandling koster 150,- kroner, hvis man 
deltager i den fælles behandling. Bjørk kan også behandle individuelt i 
klinikken. Alle er velkone til at komme og få en uforpligtende samtale med 
Bjørk om, hvad der er bedst i det enkelte tilfælde. Se priser på behandlinger 
på Bjørks hjemmeside i linket nederst på denne side.  

Se mere om Bjørks tilbud på vores hjemmeside på dette link.  

http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/marts/nyt-behandlingstilbud-i-laastrup/


MTB-løb i Fjordklyngen 
Søndag den 24. marts kl. 09.30 – 14.00 

 

Program: 

09.30  Kaffe og rundstykker v. Den Jyske Sparekasse 

09.45  Åbningstale v. Rasmus Emborg, Spor i Landskabet 

10.00  Løbet skydes i gang. 

14.00  Løbet er slut. 

Ruten følger Fjordklyngens MTB-spor, hovedsporet. Se 

ruten her: 

http://fjordklyngen.dk/fjordparken/fjordklyngensmtbspor/.  

Alle kan være med. Der er depoter i de 6 byer undervejs. 

Der udtrækkes lodtrækningspræmier blandt de rigtige 

besvarelser i konkurrencen. 

Se begivenheden på Facebook på dette link.  

http://fjordklyngen.dk/fjordparken/fjordklyngensmtbspor/
https://www.facebook.com/events/1385953278213506/?notif_t=event_friend_going&notif_id=1551763473566225


Kulturcenter  

  Værestedet  

 

www.kulturcenter-laastrup.dk      

mail:kulturcenter.laastrup@gmail.com 

 

Afholder ordinær generalforsamling iflg. vedtægterne 

Torsdag den 28. marts kl.19.00.  

Forslag fra brugerne skal sendes til bestyrelse senest  

4 dage før generalforsamlingen. 

 

OBS: Der arrangeres fællesspisning samme dag med mulighed 

for at deltage i begge arrangementer. 

 

Med venlig hilsen 

Bestyrelsen 

  

 

 

 

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


Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 

Gratis Streamingforedrag ”Vores Urolige Klode”   19. marts 

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus m. indlæg om kogræsningslaug mv. 23. marts 

Fjordklyngens Cykelklub holder MTB Cykeldag for alle  24. marts 

Fællesspisning på Kulturcenter Værestedet – Bagedamerne  28. marts  

Generalforsamling Kulturcenter Værestedet   28. marts 

Affaldsindsamling i Låstrup    31. marts 

Affaldsindsamling i Nr.Rind    31. marts 

Gratis Streamingforedrag ”Hunting Exoplanets and Life in the Universe” 2. April 

Gratis Streamingforedrag “ Når fysikkens stråler helbreder”  9. april 

Fællesspisning på Kulturcenter Værestedet   10. april 

Generalforsamling Fjordklyngen    10. april 

Indsamling til hjerteforeningen til fordel for hjertestarter i Nr.Rind 28. april 

Havedag i Anlægget i Nr.Rind    12. maj 

Muslingefestival     25. maj 

SUB 09 10-års jubilæum     1. juni 

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus   1. juni 

Lokaldysten i Låstrup og Nr.Rind    6. juni 

Sct. Hans Aften på Borup Stadion    23. juni 

Sct. Hans Aften i Anlægget i Nr.Rind    23. juni 

Byfesten i Låstrup     Uge 27 

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus    17. august 

Høstfest i Låstrup Forsamlingshus    21. september 

Havedag i Anlægget i Nr.Rind og ved forsamlingshuset  6. oktober 

Fællesspisning i Nr.Rind Forsamlingshus   9. november 

Juletræstænding i krydset i Nr.Rind    1. december 

Juletræstænding i Enghaven i Låstrup    1. december 

Generalforsamling i Nr.Rind & Lynderup Borgerforening  20. januar 



 

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.  

mailto:Laastrup@outlook.dk

