OPSTART MANDAG D. 11. OKTOBER

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

Streamingforedrag på Værestedet – 5. oktober kl. 1900

Big Bang og det usynlige univers

Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet, men vi ved faktisk ikke hvad det er. Uden det mørke
stof ville vi, og livet, imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det
usynlige univers egentligt består af? Det er temaet for det streamede foredrag den 5. oktober kl. 19002100.
Forelæser:

Steen Hannestad forsker i grænseområdet mellem astrofysik og partikelfysik, og han har i
særdeleshed brugt astronomers observationer af hele det synlige univers til at øge vores
forståelse af elementarpartiklernes verden.

Sprog:

dansk

Entré:

gratis

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 20,Se mere om foredraget via dette link.

Haunted House

Lørdag d.30. Okt. er et kommende event ”Haunted House” i støbeskeen på
Værestedet i Låstrup. Arbejdsgruppen bag dette event, er i fuld gang med at
planlægge kulissen, samt samle effekter der kan give et godt gys.
Så ligger du inde med fx sort stof/duge, lygter/lanterner, hestesko, henkogningsglas,
spindelvæv, plasticdyr/kranier/legemsdel, eller måske en gammel dukke vi må
låne/få - så kontakt mig gerne via denne tråd.
Måske kan du også hjælpe os på dagen som statist, eller bare frivillig til praktiske
opgaver, så hører vi også meget gerne fra dig.
Har du noget tøj der kan anvendes til at beklæde vores statister, fx. en degn, kjole,
kappe, hatte så tager vi også meget gerne imod.
Kontakt Susanne Nygaard Nielsen tlf. 23644039
På vegne af arbejdsgruppen Haunted House

Streamingforedrag på Værestedet – 12. oktober kl. 1900

Yngre med årene

Forskning viser at ikke bare din livsstil, men også livsindstilling, i et vist omfang er med til at bestemme om
du vil dø som en rask 90-årig eller som en syg 80-årig. Du har selv mulighed for at forsinke aldringen af
dine celler og dermed af din krop
Forelæser:

Dr.med. Bente Klarlund Pedersen er overlæge på Rigshospitalet og professor ved Københavns Universitet. Hun
er leder af Center for Aktiv Sundhed (CFAS) der bl.a. undersøger de mekanismer hvorved fysisk aktivitet forebygger sygdom.
Forskningscenteret har påvist at vores muskler producerer hormonlignende molekyler hvormed musklerne kan signalere til
andre dele af kroppen. Center for Aktiv Sundhed forsker i fysisk træning som medicin til patienter med kroniske sygdomme, fx
type 2-diabetes og cancer.

Sprog:

dansk

Entré:

gratis

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 20,Se mere om foredraget via dette link.

Høstfest i Nr.rind

Nr.Rind Forsamlingshus
Lørdag den 16. oktober 2021
Kl. 1800
Yderligere information følger senere, men sæt kryds i
kalenderen allerede nu.

10 års jubilæum for 4. halvleg

I 2020 kunne fodboldholdet ”4. halvleg” i Borup Idrætsforening have holdt 10 års
jubilæum. Det satte corona-situationen en solid stopper for. Nu hvor restriktionerne er
ophævet, var det så tid til at genoptage den 10 år gamle tradition.
Fjerde Halvleg er holdet for tidligere eller eksisterende fodboldspillere i Borup IF eller for
personer, der gennem bestyrelsesarbejde eller andet frivilligt arbejde har gjort en stor
indsats for klubben. Det der begrænser deltagerskaren mest, er nok alderskravet på 50 år,
og at man skal inviteres af de nuværende spillere på holdet.
Fodboldholdet mødes 2 gange om året. Henholdsvis sidste fredag i maj og sidste fredag i
september. Deltagerne skiftes til at arrangere en aktivitet og stille en middag på bordet
efter eget valg. Eller nu ikke helt efter eget valg, for i vedtægterne står der, at forretten skal
være sild og snaps. Derefter er der frit slag og snakken går om gode gamle bedrifter.
Fredag den 24. september 2021 var der så igen 4. Halvleg på programmet. Her mødtes 33
spillere til ålegilde i klubhuset på Borup Stadion i Låstrup. Aktiviteten var test af 6 nye
medspilleres boldhåndtering, mens ål og aspargeskartofler tilberedt af Per Sloth for Skals
Idrætscenters Cafeteria & Selskabslokaler fandt sin plads dybt i maven.
Dagens arrangør var Hans Kurt Tougård, Svend Mogensen og Knud Jørn Skov. Det var
samme persongruppe, der på idé fra Hans Kurt, arrangerede den første spilleaften for lige
godt 10 år siden.

Præmiewhist I Borup klubhus

Opstart 15. september 2021. Derefter spilles hver onsdag kl. 19.00
Vi spiller uden trumf

Kom og få et slag kort og en god kop kaffe med en ostemad.
Bare mød op….
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte
Bent Ilsøe Nielsen tlf. 4016 8146

Pandemier i de sidste 200 år
26. oktober 2021 – kl. 19:00
Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og
pandemier – fx pesten, spansk syge, kopper, kolera og mæslinger? Nye
matematiske modeller giver os indsigt i hvordan fremtidige epidemier
udvikler sig – herunder covid-19-pandemien.
Professor i folkesundhed Lone Simonsen, Institut for Naturvidenskab og
Miljø, Roskilde Universitet

Den inderste kerne
9. november 2021 - kl. 19:00
Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere.
Herunder hvordan hun vha. seismiske trykbølgers hastighedsfordeling blev
verdensberømt ved at opdage, at Jorden har en indre kerne og at Jordens
indre dermed er tredelt og ikke todelt.
Forfatter Lotte Kaa Andersen og professor i geofysik David Lundbek
Egholm, Aarhus Universitet

Vores cellers saltbalance
23. november 2021 – kl 19:00
Vores celler er helt afhængige af salt. I cellernes membraner sidder en
lillebitte nanomaskine – kaldet natrium-kalium-pumpen – som omhyggeligt
sorterer forskellige saltioner. De seneste års forskning har vist at fejl i
pumpen medfører sjældne sygdomme.
Lektor i molekylærbiologi Hanne Poulsen, Institut for
Molekylærbiologi og Genetik – Neurobiologi, Aarhus Universitet.

Lokale fodboldkampe i Borup IF

Hjemmekampe i den kommende uge:

Klik her for en opdateret kampliste for den kommende måned.
Borup IF Serie 3 herrer stilling og kampprogram.
Borup IF Serie 5 herrer stillling og kampprogram.
SUB 09 kvinder Jyllandsserien stilling og kampprogram.
SUB 09 kvinder C 7-mandsbold stilling og kampprogram.

Husk der er Hancock fadøl i hanerne og pølser på
grillen.

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
2021
Livestreaming Værestedet – Big Bang og det usynlige univers

5. oktober

Borgermøde Nr.Rind om oversvømmelse

6. oktober

Fyraftensfællessang på Kulturcenter Værestedet

11. oktober

Livestreaming Værestedet – Yngre med årene

12. oktober

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus

16. oktober

Livestreaming Værestedet – Pandemier i de sidste 200 år

26. oktober

Haunted House på Kulturcenter Værestedet

30. oktober

Kend Din Fjordklynge – Sundstrup

31. oktober

Fyraftensfællessang på Kulturcenter Værestedet

1. november

Livestreaming Værestedet – Den inderste kerne

9. november

Afslutningsfest Borup IF

13. november

Livestreaming Værestedet – Vores cellers saltbalance

23. november

Kend Din Fjordklynge – Ulbjerg

31. november

Fyraftensfællessang på Kulturcenter Værestedet

6. december

Låstrup – Nr.Rind Vandværk generalforsamling

24. februar 2022

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/

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

Låstrup/Nr.Rind Vandværk

kirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-ogreferater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2
a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12
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
Flystyrt i Låstrup oktober 1944

http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
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
Hjarbæk Sjægtelaug

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

Skovbørnehaven Fredly
Skals Skole
Viborg Kommune referater

Kirkernes hjemmeside

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 hus-arrangementer,
generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.

