
 
 

Kvantefysikken – Atomernes Vilde Verden 

Streamingforedrag på Værestedet – 4. oktober kl. 1900 

 
Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser der førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik som 

fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal forstå – samtidig med at den anvendes med succes på alt fra 

stjerners liv til mikrochips i smartphones 

Forelæser:  Klaus Mølmer 

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


 
 

Eventyr på 2 hjul – Foredrag 

 

Onsdag den 5. oktober kl. 1900 

Låstrup Forsamlingshus 
Spændende foredrag med Kamilla Christensen og Søren Hauris fra "Eventyr på 2 hjul". Vi skal 

høre om deres oplevelser fra deres rejser på cykel i både Asien, Nordamerika og Skandinavien. 

Vi skal i første del høre om deres tur fra Singapore til Danmark og efter en kort pause, skal vi 

høre om deres tur fra Mexico til Canada.Vi skal også høre om det at rejse på cykel alene. 

Kamilla har taget sin MTB med til Island, hvor hun i august har cyklet øen rundt alene. 

Søren er i september taget to uger til Slovenien og cykler rundt der - også alene på MTB. 

==OBS== 

Tilmelding via facebook-begivenhed via dette link. Eller kontakt Allan Urban fra bestyrelsen. 

==Pris== 

Gratis for medlemmer af Fjordklyngen cykelklub (og hele deres husstand) 

Tag gerne gæster med. Alle er velkomne. Pris for gæster: 30kr. (Betales ved ankomst) 

Kaffe og kage kan købes. 

Fjordklyngens Cykelklub 

https://www.facebook.com/events/1507201363066802/?active_tab=about


 
 

Detektortræf i Fjordklyngen 

 
Midtjysk Detektorforening var i weekenden den 23. - 25. september 2022 retur i Fjordklyngens område efter 2 
års pause. I de 2 mellemliggende år har foreningen søgt andre græsgange. Blandt andet på Endelave ved 
Horsens. I foreningens jubilæumsår var det så tid at komme tilbage til Fjordklyngen, hvor foreningen 3 gange 
tidligere har været på besøg i 2017, 2018 og 2019 med gode og righoldige fund af danefæ til museerne.  

Inge Carlskov og Eva Nielsen fra Fjordklyngen stod for forplejning af de mange detektorfolk. En weekend i det 
gode danske efterårsvejr, som weekenden bød på, giver sultne gæster, for der blev travet mange kilometer over 
Fjordklyngens marker. Det var et større logistisk arbejde at koordinere morgenmad, madpakker, aftensmad til de 
mange deltagere. Derfor var alle frivillige hjælpere også trukket af huse i denne weekend.  

Dels skulle der bages morgenbrød og kage til arrangementet, dels skulle der laves madpakker til de knap 100 
deltagere. Der skulle brygges kaffe og sættes morgenmad frem. Aftensmaden lørdag aften var dog købt udefra, 
så Skals Mad var på plads med helstegt pattegris og tilbehør. Alt gik over al forventning og deltagerne var yderst 
tilfredse med arrangementet. Foreningen har allerede nu meldt deres ankomst til Fjordklyngen i 2023.  

Området der afsøges med metaldektorer udvides til Himmerlandske marker nord for Fjordklyngen, men der er 
fortsat mange steder at gå i Fjordklyngen endnu. Lørdag gik mange på markerne mellem Nr.Rind og Nørreris for 
der blev i de første år gjort fantastiske fund på markerne mellem Nr.Rind og Lynderup. Detektorfolkene var også 
yderst tilfredse med jordens gaver, da redaktionen besøgte dem i marken lørdag eftermiddag. I området omkring 
Ulbjerg blev mange marker afsøgt i de 3 første år, og her har der ifølge arrangørerne været stor aktivitet i 
vikingetiden, hvor man har kunnet sejle helt ind til Ulbjerg, der hvor bækken i dag løber ud til Ulbjerg Klint.  

Weekendens arrangement bragt mange flotte genstande som fibler, knapper og mønter på bordet. De blev alle 
registreret og indleveres efterfølgende til Viborg Museum. Søndag formiddag fra 1000 til 1200 kunne foreningens 
medlemmer stolte vise deres fund fra fredag og lørdag frem for gæsterne på Kulturcenter Værestedet. Her stod 
de frivillige igen klar med gratis kaffe, the og kage.  

Midtdetekt var yderst tilfredse med resultatet af weekendens arrangement. Dels støttede rigtig mange af deres 
medlemmer op om arrangementet, dels blev der fundet flotte genstande og dels fik de en god forplejning på 
Kulturcenter Værestedet. 



 
 

Søvn og Immunforsvaret 
Streamingforedrag på Værestedet – 25. oktober kl. 1900 

 
Vores immunforsvar er dybt afhængigt af søvn og bruger den til at restituere. Omvendt påvirker 

immunforsvaret også søvnen, og visse sygdomme – som narkolepsi – kan ligefrem ødelægge 

søvnreguleringen. Hvordan forklarer forskerne denne sammenhæng? 

Forelæser:  Birgitte Rahbæk Kornum 

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


 
 

Husflid på Kulturcenter Værestedet 

 

Opstart uge 37 

Vævning og trædrejning starter igen Uge 37, - tirsdag d. 13/9 kl. 19.00-21.45 

▪ Trædrejning, pris for 36 lektioner kr. 500,- + kr 50,00 i 

kontingent. Spørgsmål og tilmelding til Jonna Østergaard, tlf. 20457561  

▪ Vævning, pris for 36 lektioner med instruktør 1150 kr. (pensionister 935 

kr.) Spørgsmål og tilmelding til Elisabeth Jørgensen, tlf. 21777421 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Yoga på Kulturcenter Værestedet 
Find balancen i Krop og sind med Yoga       Hermed er Efterårets Yoga program 

klar på Kulturcenter Værestedet i Låstrup                                  

Alle planlagte Yoga hold er klar til start i uge 39  Tusind tak for alle jeres 
tilmeldinger til de forskellige hold rundt omkring  Der er få ledige pladser tilbage 
på enkelte hold Kontakt 29847323 Tjek tid, sted her under.  

Medbring eget underlag og tæppe, så sørger jeg for i alle får dejlig Yoga  

 Mandag på Værestedet i Låstrup 

Yoga for begyndere  

10 gange Kl 16.30 til 17.45.  

 Tirsdag på Værestedet morgen Yoga for alle 10 gange kl 8.20 til 
9.35.  

 Tirsdag på Værestedet i Låstrup blandet  

Blandet Yoga med Mindfulness  

10 gange kl 15.00 til 16.25. 

 Onsdage på Værestedet i Låstrup  

Vinyasa flow, Yin og let mindfulness  

10 gange kl 17.15 til 18.40.. Fuld booket 

 Onsdag på Værestedet i Låstrup 

Power Yoga og gode stræk 10 gange 

Fra 19.00 til 20.00. 

.  Glæder mig så meget til vi ses  

 

Jeg håber vi ses                  og ønsker jer alle den bedste dag        

 

      Bedste Yogahilsener fra Tove      



 
 

 

 



 
 

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


 
 

 

 



 
 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet 3. oktober 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Kvantefysikken – Atomernes vilde verden 4. oktober 

Eventyr på 2 hjul – Foredrag i Låstrup Forsamlingshus 5. oktober 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Søvn og immunforsvaret 25. oktober 

Haunted House – Kulturcenter Værestedet 29. oktober 

Kend Din Fjordklynge – Låstrup 30. oktober 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Vores Urolige Klode 1. november 

Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet 7. november 

Fællesspisning i Nr.Rind 10. november 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Fagre nye genetiske verden 15. november 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet – Datalogien i din lomme 22. november  

Kend Din Fjordklynge – Nr.Rind  27. november 

Juletræstænding i Nr.Rind 27. november 

Fællesspisning i Nr.Rind 5. december 

Fyraftens Fællessang – Kulturcenter Værestedet 5. december 

 

2023 

Kend Din Fjordklynge – Sundstrup 29. januar 

Generalforsamling i Nr.Rind og Lynderup borgerforening 6. februar 

Generalforsamling Låstrup-Nr.Rind Vandværk 23. februar 

Kend Din Fjordklynge – Ulbjerg 26. februar 

Kend Din Fjordklynge – Skringstrup 26. marts 

Kend Din Fjordklynge – Skals 30. april 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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_09-22/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_10-22/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_11-22/ 
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https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_05-21/
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https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_08-21/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_09-22/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_10-22/


 
 

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=9930ceb8d165
4ccc8a2a7f96cc0800a2&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/ 
 

Fjordklyngen www.fjordklyngen.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.com 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/
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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://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
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/
http://www.fjordklyngen.dk/
mailto:Laastrup@outlook.com

