
 

 

”Vejgudstjeneste” i Låstrup Kirke 

søndag den 22. februar kl. 19.00 

Planlagt af husstandene Låstrupvej  1 - 20 samt Låstrupbakken 

 

Vi synger:  ”Hil dig frelser og forsoner” 

 ”Amacing grace” 

”En rose så jeg skyde” 

”Du som har tændt millioner” 

Der vil blive bedt et udvalg af bønner skrevet af Helle Søtrup  

Der vil være altergang. 

og så har Åse lovet at bage en småkage til den kaffe vi nyder sammen efter gudstjenesten. 

se hele opslaget på www.borupif.dk under fanen ”det sker i Låstrup” eller her 

 ______________________________________ 

IPAD – for fortsættere på Kulturcenter Værestedet: 

Starter mandag den 2. marts fra kl. 09.00 til 11.30, 3 mødegange.  

Underviser Pia Vesterager. Det koster 355kr/P-pris 305 

Tilmelding til LOF på midtjylland.lof.dk  eller tlf. 8726 2326 

____________________________________ 

TV/Midtvest optager "mit kæreste eje" på Kulturcenter Værestedet 

 "husk" det er mandag den 31. august at TV/Midtvest optager "mit kæreste eje".  

Find de gode ting frem fra gemmerne og få dem vurderet. 

Nærmere oplysninger kontakt Ingrid på tlf. 8669 4510 

_____________________________________ 

Møde i Låstrup forsamlingshus ang. Fjordklyngeråd  

Mandag den 9. marts 2015 kl. 19.00 

I forbindelse med at der nu er indgået et samarbejde med Ulbjerg, Skals, Nr. Rind, Skringstrup og Sundstrup - også 

kaldet Fjordklyngerådet, skal vi nu samles her i Låstrup. Vi skal bidrage med ideer til det nye fælles råd, men også 

med ideer og udvikling af Låstrup. 

Du kan hel uforpligtende komme med forslag og nye input. Der skal ikke vælges nogen, så mød op og lad os høre 

din mening. 

På et fællesmøde for de 6 byer i Fjordklyngen d. 4. November 2014, blev det vedtaget, at Fjordklyngen ind til videre 

skal koncentrere sig at arbejde med følgende emner: markedsføring af Fjordklyngen, turisme, bosætning, 

erhvervsudvikling, naturen og miljø/energi (strategiske udviklingssøjler). 

Dagsorden: 

kl. 19.00 Velkomst - forhistorien til der hvor vi er i dag – Fjordklyngen 

Kl. 19.15 Hvad skal være Låstrups særlige kendetegn i Fjordklyngen? 

 Hvad er I særlig stolte af i Låstrup  

 Hvad kan vække interesse blandt turister og tilflyttere nu og fremover i forhold til faciliteter, muligheder og 

oplevelser? 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/215395/Vejgudstjeneste%2022.%20februar%20kl.%2019.00.pdf


 Hvordan bliver Låstrup unik i medierne ? 

 Kan det samles i en flot og interessevækkende, kort sætning, som bliver det tema, der skal kendetegne 

Låstrup. 

Kl. 19.45 Fremlæggelse og debat i plenum 

Kl. 20.10 Strategiske udviklingssøjler for Fjordklyngen 

Kl. 20.15 Kaffe og brød – tag kaffe med ud til borde – mødedeltagerne fordeler sig på temaborde 

Hvad kan Låstrup byde ind med til søjlerne på den strategiske indsats I Fjordklyngen?. 2 x 3 temaer/Søjler med 

præsentation og debat i plenum. 

Kl. 21.40 Prioritering af indsatsområder (borgerne sætter hver seks røde prikker) - hvad synes borgerne det er   

                 vigtigst at arbejde med? Afstemning er vejledende for, hvad det kommende Fjordklyngeråd skal arbejde    

                 med efter d. 15. april. 

Kl. 21.55  Evaluering af aftenens møde. 

Kl. 22.00   Mødet slutter 

Læs hele opslaget på www.borupif.dk under fanen ”det sker i låstrup” eller her 

______________________________________ 

Aflever dit PAP og PAPIR i container ved Borups klubhus 

Ved klubhuset på Borup Stadion er placeret 4 container – 2 til pap og 2 
til papir.  
Samtidig du let kommer af med dine reklamer, papkasser m.v. støtter 
du Borup IF, idet Borup modtager afregning pr. kg.  
Af Borup IF regnskabet for 2014 fremgår det, at det indleverede papir 
og pap generede en indtægt på 7328 kr. – et ikke uvæsentligt beløb til 
det gode formål. 

_________________________________________ 

Det sker i Låstrup………. 

 

 

 

 

 

Det skete i Låstrup………. 

 

 

 

 

 

Fastelavnsfesten på Kulturcenter Værestedet -  søndag den 15. februar kl. 10.00 

Læs dagens forløb – se fotos fra dagen på www.borupif.dk eller  her 

Kreativ Fritid - Udstilling på Kulturcenter Værestedet 

Søndag den 22. marts…….  Læs mere senere 

Dilettant i Låstrup Forsamlingshus 

Lørdag den 21. marts kl. 19.00 

Sæt X i kalenderen allerede nu……. Læs mere senere 

Fodbold opstart på Borup Stadion – lørdag den 7. februar 

Læs dagens forløb – se fotos fra dagen på www.borupif.dk eller her 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/215398/Fjordklynge%20m%C3%B8de%20i%20L%C3%A5strup.pdf
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/fastelavn-2015.aspx
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/bif-corner/2015-aktiviteter/traeningsopstart-herresenior-2015.aspx

