
 

Nye kurser på Kulturcenter Værestedet :  

 
 

IPAD – fortsættere: 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 

____________________________________ 

ER bogstaverne svære for dig?  Er du ordblind?  

Kom til gratis undervisning! 

 

 

 

 

_________________________ 

 

 

 

 

 

 

Har du gode ideer til aktiviteter?  

Ring til Kulturcenter Værestedet på 8669 4510 og få en snak med Ingrid 

____________________________________________________________________________________________________ 

Generalforsamling i Nr. Rind & Lynderup Borgerforening 
Torsdag d. 5/2-2015 kl. 19:30 afholdes generalforsamling i Nr. Rind og Lynderup Borgerforening. 

Gratis fællesspisning kl. 18:00  -  Menu: Stegt flæsk m. kartofler og persillesovs. 

Dagsorden ifølge vedtægter.  

På valg er: 

Solveig & Gunnar Klith Forum 

Henriette Siv Holm & Bo Kristensen 

Torben Kjeldgaard Trans 

Alle har besluttet at modtage genvalg - og du kan derfor helt ”risikofrit”, møde op og give din mening til kende –    

du risikerer IKKE at blive presset i bestyrelsen. 

Tilmelding til fællesspisning skal ske senest mandag d.2/2-2015 på: 

Email: rind@live.dk    Line, tlf.  2028 9876 eller Solveig, tlf. 2944 6335. 

Mød op til en hyggelig aften med en god gang gratis mad, og hav medindflydelse på borgerforeningens fremtid.  

Med venlig hilsen, Bestyrelsen for Nr. Rind og Lynderup Borgerforening 

Er det svært for dig 

at læse tekst på TV 

at hjælpe dine børn med lektierne 

at læse og skrive på job 

at læse en opskrift eller en vejledning 

at skrive en tekst der hænger sammen 

at skrive de ord du gerne vil 

at skrive eller læse em e-mail eller SMS 

 

Vi kan tilbyde dig 

Undervisning i dansk for ordblinde 

Undervisning på små hold, max 6 kursister 

Undervisning, der hjælper dig frem mod dine mål 

Undervisning, der starter der hvor du er 

Vi bruger computer og iPads i undervisningen 

Vi hjælper dig at få og bruge it-hjælpemidler 

Undervisning er GRATIS 

 

Hvordan kommer du i gang? 

Ring LOF tlf.  8726 2326 eller kontakt Ingrid på Kulturcenter Værestedet tlf. 8669 4510 for nærmere info 

 

 

 

 

 

Kontakt midtjylland.lof.dk – tlf. 8726 2326 

eller 

for nærmere oplysninger kontakt Ingrid på Kulturcenter Værestedet på tlf. 8669 4510 eller 6133 4511 

Fastelavnsfest på Kulturcenter Værestedet 

Søndag den 15. februar…………  læs mere næste uge 

 
Kreativ Fritid - Udstilling på Kulturcenter Værestedet 

Søndag den 22. marts……………..læs mere senere 

mailto:rind@live.dk


Kyndelmisse gudstjeneste i Låstrup kirke 

Søndag den 1. februar kl. 16.30  

Det er Børneklubben Låstrup/Skals 

som i samarbejde med kirkens 

ansatte har tilrettelagt en kort 

gudstjeneste med fokus på lys. Der vil 

være lanterner med lys som nogle 

heldige kan få med hjem og der vil 

også være en æbleskive 

efterfølgende. 

 Venlig hilsen præsten 

 

Planlægningsmøde Vejgudstjeneste  

Den 22. feb. 2015 kl. 19.0       22. februar skal vi have næste Vejgudstjeneste.  

Planlægningsmødet finder allerede sted søndag 1. februar kl. 15.00  

(der er kyndelmisse-gudstjeneste kl. 16.30 ved Børneklubben). 

Det er husstandene på Låstrupvej 1-20 samt Låstrupbakken, som står for planlægningen. 

Vel mødt – det er din kirke 

___________________________________________________________________________________________ 

Borgermøde og generalforsamling i Låstrup forsamlingshus 

mandag den 26. januar 2015 kl. 18.30 

55 personer havde trodset håndbold og fravalgt en 

spændende håndboldkamp i TV og tilvalgt en aften i 

Låstrup forsamlingshus, som startede med 

fællesspisning tilberedt af bestyrelsen. 

Menuen var hamburgerryg med kartofler, aspargessovs 

og salat, hvor især sovsen fik mange roser med på 

vejen. Aftenen sluttede med kaffebord med Anna 

Mogensens hjemmelavede lagkage som tilbehør. 

 

Derefter generalforsamling Låstrup Forsamlingshus. 

Næstformand Ole Pedersen aflagde beretning, hvor han omtalte lidt færre udlejninger, men ellers at bestyrelsen 

havde og stadig er i arbejdstøjet for at vi stadig kunne have et attraktivt sted at afholde private fester såvel som 

forsamlingshusets egne arrangementer.  

Bl.a. scenen renoveret, nyt inventar i køkken og snart er en terrasse/gårdhave med grill færdig. Indtil nu er der 

investeret 105.000 kr. hvoraf Viborg Kommune har ydet et tilskud på 40.000 kr. og Den Jyske Sparekasse 30.000 kr.  

Omkring 1. marts opsættes en hjertestarter ved forsamlingshuset, betalt af byens foreninger sammenlagt med en 

gave på ca. 2000 kr.  i taknemmelighed fra et familiemedlem til en af flyverne der ligger begravet på Låstrup 

kirkegård. Dette familiemedlem var på besøg i Låstrup i august 2011 –  se nyhedsbrev uge 31 – 2011 her. 

Kasserer Lone Mogensen fremlagde regnskabet der viste et underskud på ca. 17.000 kr. der alene kommer fra det 

store investeringsprogram der er iværksat og som afsluttes her i foråret. Forsamlingshuset har dog stadig en likvid 

formue på 74.704 kr. 

Alle valg til bestyrelse, suppleanter til bestyrelse og revisorer var genvalg – uden modkandidater. 

du kan se bestyrelse her 

http://www.borupif.dk/media/213518/Nyhedsmail%20uge%2031-%202011.pdf
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset.aspx


 

Aftenen afsluttes med Borgermøde, hvor Lokalrådet og Låstrup`s forskellige foreninger kom med indlæg og 

information om hvad der er sket/sker i Låstrup. 
 

Morten Nielsen fra lokalrådet kunne glæde sig over at 2014 var 10året får Låstrups første borgerplan, og især over 

at kommunens kulturudvalg for anden gang havde givet lokalrådet og byen et skulderklap og denne gang som 

vinder af Årets Landsby i Viborg Kommune. 50.000 kr. fulgte med. 

Morten nævnte nogle af ønskerne fra 2004/05.. Stisystem, Spangen, fortov/afmærkning gennem byen, bredbånds 

muligheder til alle, afløser for bagbutikken som blev til ”informationscentret” i Enghaven, Cykelsti til Skals, ny 

fodboldbane, ”Velkommen til Låstrup” skilt, m.m. Alle de ønsker er nu opfyldt/gennemført. 

Lokalrådet arbejder lige nu på planlægningen af ny borgerplan, hvor selvfølgelig byens borgere bliver inddraget. 

Denne gang har vi jo allerede en startkapital på 50.000 kr.  

 

Byskiltet rejses 8. oktober 2009 

 

 

 

 

         

PS. Fællesmøde den 9. marts i Låstrup vedr. den nye Fjordklynge 

 PS. Forsamlingshusets bestyrelse har i samarbejde med Kunsten at redde liv har sørget for at der 

kommer en hjerte starter til Låstrup. Vi forventer opsætning af hjertestarteren på forsamlingshuset i 

slutningen af februar, og der bliver også en aften med instruktion i brugen af denne. 


