
   Kulturcenter Værestedet  

    Udflugt til Mariager Fjord  

     Onsdag den 7. september 2016    

 

Program: 

 9.00  Afgang med bus fra Kulturcenter Værestedet  

9.20   Afgang fra Skals ved busholdepladsen    

 Formiddagskaffe, rundstykker og kaffe, på Hobro Havn.  

Her er bænke, toiletter og det nye havnemiljø kan studeres   

 Rundvisning i Mariager Klosterkirke    

Frokost i klostrets havepavillon.  

Vi sørger for smørrebrød. Øl og vand kan købes. 

 Bustur rundt om Fjorden hvor Tage Kirk, der er lokal pensionist,  

vil fortælle om områdets historie og natur. 

  Vi besøger Ho Høj hvor man kan gå en tur og se udstillingen og    

på den videre tur vil der komme uddybende fortællinger om  

Dania, Saltudvinding, vandmølle, tyskerskjul osv.  

 Eftermiddagskaffe i det skønne Bramslev Bakker.  

Her får vi kaffe og lagkage i   stedets restaurant    

Turen går hjemad  

16.00 -16.30 Vi er hjemme igen (dette tidspunkt kan ændre sig)        

Prisen er 300-350 kr. pr. person, afhængigt af hvor mange vi bliver. Jo flere tilmeldte des billigere.  

 (i prisen er bus, forplejning og rundvisning)  

Tilmelding skal ske til Line Mogensen (daglig leder på Kulturcenter Værestedet) senest 1. september  

Telefon/sms: 86694510/61334511 eller Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com 

  _____________________________________________________________________________________________ 

En sommer hilsen fra Sundstrup Zoneterapi  

Sæt allerede nu kryds i kalenderen så i er klar til efterårs start med 

Yoga på  

Kulturcenter Værestedet i Låstrup 

Formiddags Yoga med Mindfulness:  

mandage som starter den 5. september kl 9.30 til 11.00. 

Yoga med særlige hensyn (Skåne):  

mandage som starter den 5. september kl 11.15 til 12.15 

Aften yoga med Mindfulness:  

tirsdage med start 6. september fra 17.15 til 18.45  

 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com


Et rigtig godt tilbud er at hvis man har meldt sig til et hold med Yoga og Mindfulness  

kan man frit deltage på begge hold. 

Alle holdene har 10 uger pris:  

700 kr. for at deltage på yoga og Mindfulness holdene og  

550 kr. for deltagelse på skåne yoga holdet. 

Alle der har lyst til at deltage kan være med :-) 

Mange sommerhilsner fra Sundstrup Zoneterapi ved Tove Frederiksen 

Krop og Sind i balance :-)  

 

Hvis du gerne vil deltage, vil jeg gerne høre fra dig på  

TLF: 2984 7323 el. 8669 7323 

________________________________________________________________________________________ 

Mikroopstart Borup IF efterår 2016 

Fredag den 12. august, kl. 16.15  
 
er trænerne igen klar til at tage imod de yngste fodboldspillere i U5, U6, U7 og Børn i Fokus på  
Borup Stadion i Låstrup.  

 

Trænerne håber på god opbakning fra hele egnens børn. Det er ikke en forudsætning, at man kan spille fodbold for 
at deltage. Det sociale ved at mødes og gå til en holdsport er mindst lige så vigtigt i Borup Idrætsforening. Så kan 
det med fodbolden kan komme hen ad vejen.  

Vi lægger vægt på, at det skal være sjovt at gå til fodbold, og når det så er sundt samtidig, så kan man slå 2 fluer 
med ét smæk. Der er altid kaffe til forældrene i klubhuset, og det er selvfølgelig i orden, at man overværer 
træningen fra sidelinjen.  

Medlemmerne af Borup Idrætsforening kan frit bruge vores faciliteter, så er der brug for et sted til en 
børnefødselsdag eller et klassearrangement, så kan vores faciliteter og klubhus lånes til formålet. Dog kommer 
fodboldarrangementer altid i første række. Har du sådanne ønsker, så kontakt én fra bestyrelsen eller trænerne.  

Vel mødt til sunde og sjove timer på Borup Stadion i Låstrup.  
_______________________________________________________________________________ 



 

Turneringen er startet. Første kamp for serie 5 er lørdag hjemme mod Skals 

som sædvanligt er der gratis the & kaffe i klubhuset - denne måneds kaffesponsor er Ulbjerg Smede 

du kan se Borups kampprogram her  

  

___________________________________________________________________________ 

Borup IF har haft stor tilgang af unge spillere fra U16 holdet. Derudover var foråret præget af skader hos etablerede 

spillere. Disse spillere har nu meldt sig klar til at spille kamp. 

 

Fra efteråret 2016 har Borup If derfor tilmeldt et serie 6 hold, som starter med hjemmekampen 

Borup IF – Sdr. Rind/Vinkel  

Søndag den 14. august kl. 11.00 

Se turneringsplanen her 

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/poolBoard.aspx?poolid=234820 

 

Måske du har fået lyst til at træne og spille fodbold på et af vore hold, så kan du kontakte: 

Serie 4: Niels Klausen: tlf. 2925 8774 

Serie 5: Søren Offersen: tlf. 2624 3229 

Serie 6: Flemming Lund: tlf. 6145 6082 

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________ 

http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/poolBoard.aspx?poolid=234744
http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/poolBoard.aspx?poolid=234820


 

 

 

 

 

  

  

  

Borgermøde med information om Vindmøllerne nord for Låstrup 
 

Viborg Kommune inviterer til borgermøde med information om planen for opstilling af vindmøller nord for Låstrup. 
Nærmere betegnet mellem Nørremarkvej og Skivevej på jorden tilhørende I/S Risgård.  

Borgermødet er tirsdag den 16. august kl. 17.00 i Låstrup Forsamlingshus, Låstrupvej 45, 8832 Skals. 

I/S Risgård er vært ved Grillpølser, sodavand/øl i forbindelse med mødet.  

Ønsker du information om planerne for opstilling af vindmøller, herunder reglerne for høring, afstand til naboer, 
størrelsen af de planlagte møller, møllernes påvirkning af den omkringliggende natur og beboere, mulighed for at 
investere i mølleandele, støtte til lokale projekter mv. så er det tid at møde op til borgermødet, hvor der er 
mulighed for at stille spørgsmål og måske også at få svar på nogle af dem.  

I/S Risgård og Viborg Kommune håber på god opbakning til mødet, så eventuelle misforståelser og rygter kan 
imødegås.  

 Med venlig hilsen 
Låstrup Lokalråd 

 


