
 
 

Kend Din Fjordklynge – Låstrup marts 2022 

 
Har du vandret på Borup Hede- stået på Ulbjerg Klint- set 
udsigten fra Marens Patter- gået på Kirkestien- vandret langs 
Simested Å eller besøgt Vådområdet i Skals Ådal? Eller ét af de 
mange andre smukke steder som Fjordklyngen har at byde på? 
Ellers får du nu en ny mulighed for at få rørt benene og høre lidt 
om området. Det sker: 

Søndag den 27. marts 2022, kl. 10.00 
Hvor der er fælles vandretur i Fjordklyngen.  

Denne gang er det en vandretur i C.E.Flensborg Plantage med 
start fra rastepladsen på Skive/Hobrovejen ved krydset med 
Vievej. 

Vi går på skovstier og jordveje, så tag fodtøj på efter vejret. Det 
kan være mudret. 

Efter vandreturen er Fjordklyngen vært ved en kop 
bagagerumskaffe. Der er ingen tilmelding. 

Alle kan deltage, og arrangementerne er gratis. 

 

Arrangør: Fjordklyngen 



 
 

 



 
 



 
 

Fyraftenssang genstarter 4. april 

 

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


 
 

 



 
 

 

Jeg har på eget initiativ taget kontakt til Skals Kraftvarme for at høre om mulighed for fjernvarme 
i Låstrup. Skals Kraftvarme ser med stor interesse og velvilje i at levere fjernvarme til Låstrup og 
tanker om løsninger er allerede i gang.  

Grunden til at jeg vælger at skrive denne besked så tidligt i forløbet er, at for et sådant projekt 
skal kunne lykkes er det afgørende med en høj tilslutning for at økonomien kan hænge 
sammen. Derfor er min appel til jer som overvejer at skifte til en anden varmekilde om at “slå 
koldt vand i blodet”. Jeg ved det er svært at skulle vente med de stigende gaspriser, men håber 
dog I vil tage det med i jeres overvejelser.  

Fjernvarme i Låstrup er en realistisk mulighed, men der er stadig mange spørgsmål som skal 
besvares før det kan blive en realitet. F. eks fik Simested med sine 215 indbyggere fjernvarme 
fra Aalestrup i 2017, hvilket blev og er en succes. Og måske kan vi det samme her i Låstrup.  

I hører nærmere, men I er også velkomne til at kontakte mig, hvis I har spørgsmål.  

 
Ole Pedersen 
Brinken 
 

 



 
 

 



 
 

Streamingforedrag på Værestedet – 29. marts kl. 1900 

Flagermus 

 
Selvom der er mere end 1.400 flagermusarter og de udgør en femtedel af alle pattedyrarter, er der meget vi ikke ved om hvad de 
foretager sig i mørket. Men nu har forskere sat små computere på flagermus og fået ny viden om deres adfærd og jagt med 
ekkoer. 

De mere end 1.400 arter af flagermus udgør en femtedel af alle kendte pattedyrsarter på Jorden. Som insektædere og bestøvere 
af blomster spiller de vigtige økologiske og økonomiske roller i naturen. På trods af dette ved vi meget lidt om hvad disse små, 
flyvende jægere foretager sig i nattemørket og dermed om hvordan vi påvirker dem og om de måske har påvirket os i en verden 
ramt af coronavirus. 

I dette foredrag vil vi, ved hjælp af bittesmå computere på ryggen af vilde flagermus, tage ind i en bogstavelig talt mørk og 
ukendt verden. Vi vil kaste lys, og ikke mindst lyd, over hvordan ekkolokaliserende flagermus kan fange deres byttedyr ved hjælp 
af svage ekkoer i det halve sekund der går fra et byttedyr opdages til det skal fanges i høj fart. 

Vi skal også prøve at forstå hvordan flagermus, med mad i munden, kan flyve, trække vejret og skrige højlydt samtidigt. Vi vil 
undersøge om det kan passe at en flagermus virkelig fanger ét tusinde insekter på en nat, og vi vil undre os over hvordan deres 
meget følsomme hørelse undgår permanente skader under de ekstreme lydtryk fra konstant skrigeri der opstår i deres sociale 
kolonier. 

Foredraget rundes af med nogle tanker om hvordan vi kan artsbevare disse dyr der er så svære at studere og tælle i naturen, og 
hvorfor det ikke er flagermusenes skyld at vi har en coronaviruspandemi. 

 

Forelæser:   Peter Teglberg Madsen er professor i sansefysiologi på Institut for Biologi på Aarhus Universitet hvor han er 
verdensførende forsker i hvalers og flagermus’ brug af biosonar. Én af hans seneste anerkendelser herfor 
er Forskningsministeriets Eliteforsk-pris som han modtog i 2019. 

Sprog:  dansk 

Entré:  gratis 

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

Se mere om foredraget via dette link.  

https://ufm.dk/forskning-og-innovation/forskningsformidling/eliteforsk/prismodtagere/eliteforsk-prismodtagerne-2019/peter-teglberg-madsen
https://ofn.au.dk/sted/166/102
https://ofn.au.dk/sted/166/102


 
 

Omtale Generalforsamling Kulturcenter Værestedet 

 

Generalforsamlingen i Kulturcenter Værestedet startede godt med 

fællesspisning. Borgerne i Sdr. Borup havde lavet Spansk Gryde til hovedret og 

Fru Hansens Dessertkage til kaffen. 

Generalforsamlingen blev holdt torsdag den 17. marts, hvor det igen var tid til at 

afvikle den årlige generalforsamling. 26 borgere fra hele Fjordklyngen mødte op 

og hørte bestyrelsens beretning og regnskabsaflæggelse. Susanne Berner 

Nielsen er formand og fortalte om det sidste halve års aktiviteter. Selv om corona 

har lagt landet øde, så var der alligevel mange ting at fortælle. Ikke mindst om 

alle nedlukninger og åbninger. Summa sumarum er, at aktivitetsniveauet igen er 

ved at være på højde med tiden før corona og tak for det. 

Ole Kruse aflagde regnskab på vegne af bestyrelsen. Bestyrelsen har også 

ventet med længsel efter at få corona overstået, for uden aktivitet, så har der 

ikke været udlejninger og ingen salg af kaffe og drikkevarer. Derfor bød 2021 

igen på et underskud i driften. Denne gang på 26.000 kroner. 

Ved valg til bestyrelsen blev Gitte Øster, Leif Nielsen og Susanne Berner Nielsen 

genvalgt. Sofie Munkholm er flyttet til Aarhus og opfylder derfor ikke længere 

betingelserne i vedtægterne om bopæl i Viborg Kommune. Det lykkedes ikke at 

få den sidste plads i bestyrelsen besat af de tilstedeværende personer. 

Bestyrelsen har været langt omkring inden generalforsamlingen for at skaffe et 

nyt medlem til bestyrelsen, og det lykkedes ikke. Det lykkedes heller ikke at 

overtale nogen af de tilstedeværende til at give det en skalle. 

Se hele referatet med debat på vores hjemmeside via dette link.  

 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/marts/generalforsamling-kulturcenter-vaerestedet/


 
 

Støt "Projekt Mødested i Fjordklyngen" 

Send et bidrag til  

MobilePay 699 516 

Fjordklyngen søger fonde og legater til ombygning af Kulturcenter Værestedet 
til Fjordklyngens nye kulturhus og mødested. 
  

• For hver krone vi indsamler giver Realdania sammen med 
Lokale og Anlægsfonden et tilsvarende beløb. 

• Vi opfordrer derfor alle til at give et bidrag efter evne. Alle beløb bliver doblet op 
hjælper os i mål. 

• Du kan også donere via bankoverførsel til Vestjysk Bank til regnr. 9261 konto 
4190120592 

Se  hele 
projektet via 

dette link. 
 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/upl/website/om_landsbykontoret/28.04.2021Prospektwebsize.pdf


 
 

 

 

 



 
 

Se de forskellige modeller på vores hjemmeside. 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/februar/toejsalg-til-medlemmer-fra-borup-idraetsforening/


 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet 2022 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Frivillig i Vågetjenesten       22. marts 

Kend Din Fjordklynge – Låstrup     27. marts 

Livestreaming Værestedet – Flagermus    29. marts 

Affaldsindsamling i Låstrup     3. april 

Strik og Samvær       7. april 

Lokaldysten Låstrup/Nr.Rind afvikles fra Nr.Rind Forsamlingshus   2. juni 

Sankt Hans Aften i Låstrup     23. juni 

Byfest i Låstrup uge 26               27. juni til 3. juli 

 

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_08-21/ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_08-21/


 
 

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

