
 
 

Streamingforedrag på Værestedet – 23. november kl. 1900 

Vores cellers saltbalance 

 
Vores celler er helt afhængige af salt. I cellernes membraner sidder en lillebitte nanomaskine – kaldet 

natrium-kaliumpumpen – som omhyggeligt sorterer forskellige saltioner. De seneste års forskning har vist 

at fejl i pumpen medfører sjældne sygdomme. 

Forelæser:  Hanne Poulsen 

Sprog:  dansk 

Entré:  gratis 

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 25,- 

Se mere om foredraget via dette link.  

 

 

https://ofn.au.dk/sted/166/102
https://ofn.au.dk/sted/166/102


 
 

Nyt boligområde i Låstrup 

 
Viborg Kommune, Teknisk Udvalg vedtog den 13. oktober endeligt lokalplan 561 

vedr. et nyt boligområde på Låstrupvej. Forvaltningen modtog i alt 3 høringssvar i 

forbindelse med den offentlige høring.   

Af høringssvarene fremgår, at naboer til planområdet frygter en værdiforringelse af 

deres ejendomme og manglende udsyn, bekymring for støj og for, at byfortætning 

vil svække landsbystemningen i Låstrup. 

Teknisk Udvalg har følgende bemærkninger til høringssvarene: Lokalplanens 

højdebestemmelser er i overensstemmelse med kommuneplanens rammer for 

området, ligesom lokalplanen stiller krav til tagudformning i overensstemmelse med 

områdets karakter. Det vurderes, at byggeriets placering ikke forårsager 

indbliksgener for naboer ud over det forventelige i bymæssig bebyggelse. Det 

vurderes desuden, at planlægningen ikke vil svække landsbyens eksisterende 

struktur, da planområdets udformning tager hensyn til byens bevaringsværdige 

kulturmiljø, hvorfor det foreslås, at høringssvarene ikke imødekommes. 

Der er mulighed for at klage over kommunens beslutning frem til den 25. november 

2021. Se link her. 

Link til Møde i Teknisk udvalg, hvor lokalplanen blev diskuteret. 

Se hele lokalplanen via dette link.  

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/indflydelse-og-debat/hoeringer-og-afgoerelser/laastrup-vedtaget-planlaegning-for-boligomraade-ved-laastrupvej/#klagevejledning-endeligt-vedtaget-lokalplan
https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-referater/teknisk-udvalg/2021-10-13-08-30-2253/#6-endelig-vedtagelse-af-forslag-til-lokalplan-nr-561-boligomrde-ved-lstrupvej-i-lstrup
https://viborg.dk/media/3otlrsrj/lp-561-boligomraade-ved-laastrupvej-i-laastrup.pdf


 
 

Luciaoptog Værestedet

 



 
 

Indendørs forbold for børn i alderen 1-6 år 

 
Kære alle 

Indendørs børnefodbold for børn fra 1 til 6 år starter op fredag den 5. 
november og vi træner derefter hver fredag i tidsrummet fra klokken 
1600-1700. 

I år arrangeres træningen samarbejde mellem Borup IF og Skals FF, 
så vi får samlet alle områdets fodboldglade børn i flere aldersgrupper. 
Træningen inddeles i grupper efter alder. 

Martin Eriksen og Silje Kjeldgaard vil stå for de ældste, mens Mads 
Købke og Kim Sommer vil stå for de mindste - Vi arbejder på at få flere 
hjælpere. Det tager vi, når vi har et overblik over antallet af 
fodboldspillere. 

De ældste børn, vil få mere fodboldrelateret træning, mens de yngste 
vil have leg og 

Motorik med fodbolden i centrum 

Der er gratis prøveperiode på 3 gange - inden tilmelding. 

Vi håber at se så mange børn - både piger og drenge til fodbold 

På vegne af trænerne: 

Karin Elkjær – Borup IF - Kim Sommer – Skals FF 

 



 
 

Låstrup Forsamlingshus prisliste 

 

Se folder via dette link 

http://www.borupif.dk/media/14681/forsamlingshus-folder-2021.pdf


 
 

Fyraftenssang på Kulturcenter Værestedet 

 

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 
 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com


 
 

 



 
 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
2021 

Borgermøde om vindmøller i Nr.Rind Forsamlingshus  22. november 

Livestreaming Værestedet – Vores cellers saltbalance  23. november 

Kend Din Fjordklynge – Ulbjerg    31. november 

Fyraftensfællessang på Kulturcenter Værestedet   6. december 

Julehygge med Luciaoptog på Kulturcenter Værestedet  13. december 

Indefodboldstævne for hele familien    26. december 

Livestreaming Værestedet – Fremtidens Natur   8. februar 2022 

Låstrup – Nr.Rind Vandværk generalforsamling   24. februar 2022 

Livestreaming Værestedet – Den Sovende Hjerne   22. februar 2022 

Livestreaming Værestedet – Klimaforandringerne   1. marts 2022 

Livestreaming Værestedet – Ekstrem fordøjelse   15. marts 2022 

Livestreaming Værestedet – Flagermus   29. marts 2022 

Livestreaming Værestedet – Ig Nobel Prize: first laugh, then think 26. April 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/ 

 

 

 

 

 

 

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 http://www.laastrup.dk/ 

Borup Idrætsforening http://www.borupif.dk/ 

Låstrup Forsamlingshus http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/ 

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

Låstrup Kirke http://sogn.dk/laastrup/ og http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-
kirke/ 

Skovbørnehaven Fredly https://skalsbh-viborg.aula.dk/ 

Skals Skole https://skalsskole.aula.dk/ 

Viborg Kommune referater https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-
referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2
a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12 

Låstrup/Nr.Rind Vandværk 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 http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php 

Flystyrt i Låstrup oktober 1944 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 

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

Hjarbæk Sjægtelaug www.sjægt.dk 

Kirkernes hjemmeside 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.  

http://www.laastrup.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://sogn.dk/laastrup/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/
http://laastrupnrrindvand.dk/
https://spar.dk/butik/spar-skals
https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup
https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/L%C3%A5strup/
https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/
https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/
https://skalshallen.dk/
http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf
https://risgaard.net/
https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/?fbclid=IwAR31VJFYxSlGn4SaUlRi5MVB1YN73zN2gEVBiFR7BzHX8Nv5VjcDcE2l3zs#zoom=16&lat=56.577034150806654&lng=9.374592305975968
http://www.moeldrup-arkiv.dk/
http://www.sjægt.dk/
https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/
mailto:Laastrup@outlook.dk

