
HUSK -  
de spændende foredrag på Kulturcenter Værestedet fortsætter 

 
Tirsdag den 24. oktober kl. 19-21 

Hvad puttes der i vores mad? 
I efteråret 2017 slår Kulturcenter Værestedet et slag for 
udbredelse af viden om naturvidenskab og andre 
spændende almene emner.   

Hvad puttes der i vores mad er det 2. foredrag i en række 
på 7 i den naturvidenskabelige verdens navn 

Foredraget foregår via live-streaming direkte fra Aarhus 
Universitet, hvor er med på en kikker til de spændende 
foredrag 

Alle tirsdage er der fri adgang til foredrag fra kl. 19-21.  
Der er mulighed for, at gæsterne kan købe sig en kop 
kaffe og et stykke kage, samt have lidt socialt samvær. 

Der kræves ikke nogen forudsætninger for at deltage i de 
enkelte foredrag, og det er ikke en række, hvor man skal 
deltage i alle for at få noget ud af det. Det er dog en god 
idé at skærpe sin nysgerrighed, for der kommer helt 
sikkert noget spændende viden frem ved foredragene. 

Se mere information om foredragene på dette link. 

 

 

 

Foredragsrækken fortsætter hver tirsdag….. 

Tirsdag den 31. oktober kl. 19-21                      Hvorfor mennesker erobrede kloden 

Tirsdag den 7. november kl. 19-21                    Sære sanser 

Tirsdag den 14. november kl. 19-21                 Inspiration fra naturen 

Tirsdag den 21. november kl. 19-21                 Big Bang og det usynlige univers 

Tirsdag den 28. november kl. 19-21                 Spejlbilleder og molekyler 

Alle foredragene foregår via live-streaming direkte fra Aarhus Universitet, hvor vi altså er med på en kikker 
til de spændende foredrag. 

Støt op Kulturcenter Værestedets initiativ.  

 

 

 

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


Prøv en metaldetektor på Kulturcenter Værestedet 

 
Søndag d. 29. oktober kl. 13-16 med udgangspunkt fra Kulturcenter Værestedet 

 

 

 

 

 

 

  
  
 

Fjordklyngen sætter nu fokus på vores allesammens fælles kulturarv med et arrangement på Kulturcenter 
Værestedet i Låstrup. 

Fjordklyngen har inviteret Midtjysk Detektorforening til forlænget weekenden den 27.-29. oktober. 
Detektorforeningen forventer at op mod 100 af deres medlemmer kommer og deltager i arrangementet. 
Med metaldetektorer afdækker de, hvad der er efterladt i jorden fra tidligere tider. 

Alle har mulighed for selv at prøve: 

Søndag d. 29. oktober kl. 13-16 med udgangspunkt fra Kulturcenter Værestedet i Låstrup er der mulighed 
for selv at prøve en metaldetektor. Detektorforeningens medlemmer vil give professionel vejledning og 
metaldetektoren stilles gratis til rådighed. 

Hvem ved, om spor efter det Lancaster LM208 fly, der under anden verdenskrig blev skudt ned over 
Låstrup dukker op af jorden. Eventuelt spor efter vores forfædre i form af mønter, smykker, 
brugsgenstande, værktøj eller blot gamle søm og knapper. 

Detektorforeningens medlemmer beretter, at det under alle omstændigheder er spændende at gå med 
detektoren og lytte sig frem til metaller efterladt i jorden. 

Der er ligeledes mulighed for at se, hvad de professionelle har fundet under deres søgning på marker rundt 
omkring i Fjordklyngens område. 

Følg evt. med i Fjordklyngens arrangementer på Fjordklyngens facebookside. 

Drikkevarer, kaffe og kage kan købes på Kulturcenter Værestedet. 

 

 

 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ fritid, Låstrup  

Weekendkursus i ben og horn  

på Kulturcenter Værestedet 

Insrtuktør: Finn Glibstrup. 

Fredag 10. november kl.16.00-21.00 

Lørdag 11. november kl.  9.00-16.00 

Kursuspris: Kr. 375,00 

Pensionister i Viborg Kommune Kr. 325,00 

Deltagerne kan prøve f.eks. prøve arbejdsgangen i ben med påtegning, udsavning, slibning og 
polering. I horn med optegning, udsavning opvarmning og presning til skeer, spænder m.m. og 
deres færdiggørelse.  
Medbring evt. horn af okse og får, rørknogler(der er gjort ren for marv og kogt et par timer i 
vaskepulver). 

Gevirer fra elg, rensdyr eller hjort. Materialer kan også købes hos instruktøren. 

Medbring: blyant, saks og papir. 

Bindende tilmelding senest 1. november 

For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside 

www.kreativhusflidlaastrup.dk 

 
 

 
  

                                                         Fredag den 10. november kl. 16.00 til 21.00. 

                                                   og  Lørdag den 11. november kl. 9.00 til 16.00 

For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside 

http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/ 

 

 

Kreativ fritid, Låstrup  
Foredrag  

                      på Kulturcenter Værestedet    
 

Onsdag den 15. November kl. 19.30. 

Svend Brøndum vil tage os med på en rejse gennem de forskellige danske dialekter  

med titlen ”sjov og alvor på dialekt” og om de kan overleve i dagens Danmark. 

Der serveres kaffe og kage. 

Entre 50,00 kr. 

Tilmelding senest den 10. november. 

For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside  

www.kreativhusflidlaastrup.dk 

http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/
http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/
http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/


Ny folder for Låstrup Forsamlingshus 
Hele folder kan udskrives fra www.borupif.dk eller her 

 
Faciliteter: 
2 gode lokaler, - hhv. for 30 og 125 personer 
Velfungerende køkken med opvaskemaskine og andre hjælpemidler. 
Hyggelig baggård med mulighed for opstilling af grill. 

 
Overnatning: 
Her henvises til Kulturcenter Værestedet 100 meter fra forsamlingshuset. 
Tlf. 8669 4510 - 6133 4511 - www.kulturcenter-laastrup.dk 
 
Priser: 

Møde/kaffe u. spisning 100 kr 
Store Sal medlemspris 500 kr 
Store Sal andre 750 kr 
Lille Sal medlemspris 250 kr 
Lille Sal andre 400 kr 
Porcelæn, middag incl. kaffe pr. kuvert 8 kr 
Porcelæn, kaffe pr. kuvert 4 kr 
Elforbrug (pr. kW) 3,00 kr 
Erstatningspris v. knust, bortkommet porcelæn pr stk. 15 kr 
Medbring selv viskestykker, klude og andet tekstil. 
Vi glæder os til at se jer i Låstrup Forsamlingshus 
 

Med venlig hilsen, Bestyrelsen F 
 

Låstrup Forsamlingshus  
Låstrupvej 47 
 
8832 Skals 
 
Udlejning: 
Jonna Højgård Jensen tlf. 2191 4332 
Mail: jonnanyrupj@gmail.com 

 

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/oktober/ny-folder-for-laastrup-forsamlingshus/
mailto:jonnanyrupj@gmail.com


Oprykning til serie 4 er i hus 

Referat serie 5 Borup IF - Skals FF 
Lørdag den 21. oktober spillede Borup Idrætsforening serie 5 herrer vores lokale ”El Clasiko”, da holdet hjemme tog 
mod ærkerivalerne fra Skals FF. Skals FF havde inden kampen 7 point, og havde dermed sikret sig endnu en sæson i 
Serie 5. Borup IF havde 22 point sikret sig puljens andenplads og havde dermed chancen for at sikre sig oprykning til 
serie 4 med uafgjort eller sejr. Der var derfor tændt op under spillerne og æren var på spil i den vor Borup så vigtige 
kamp. Ingen tvivl om, at Borup på papiret var favoritter til at vinde denne vigtige kamp. 
 

Det var da også Borup, der kom bedst fra start. Det gik ud over stepperne helt fra første fløjt. Allerede efter 2 
minutter brændte det på for Skals. Magnus Nielsen kom til afslutning, men sendte desværre bolden over mål. Borup 
gjorde det godt, men samtidig var det ikke til at se på spillet fra Skals, at det hold kun havde skrabet 7 point sammen 
gennem hele sæsonen. 

 

I kampens 8. minut tilkæmpede Rasmus Abildskov Nielsen sig en friløber, men var heller ikke præcis nok i sin 
afslutning. Han ramte lige på målmanden, der let kunne afværge den fare. Efter 16 minutter var Rasmus igen i fokus. 
Et godt indlæg fra højre kant. Rasmus var sulten og satte resolut bolden i netmaskerne bag Skals målmanden. 1-0 i 
Borups favør var helt fortjent, og det virkede til, at det blot var et spørgsmål om tid, inden den føring skulle 
udbygges. 

 

Sådan skulle det dog ikke gå, for i kampens 26. minut skete der kiks i Borups forsvar. En skals spiller straffede i den 
situation Borup og udlignede til 1-1. De mange tilskuere var dog fortrøstningsfulde, for skulle retfærdigheden ske 
fyldest, så ville det være et spørgsmål om tid, inden gassen gik af Skals og Borup igen havde held i sprøjten til at få 
scoret. 
 

Umiddelbart inden pausen måtte Per Kirkeby Sørensen en tur på bænken i 10 minutter. Dommeren vurderede, at 
han hægtede en fremadstormende Skals angriber. Per appellerede til dommernes bedre jeg, da han mente, at det 
var helt uforsætligt, men dommeren stod fast og trak de gule kort til Per. Ved pausen stod der således 1-1. 

I starten af anden halvleg var det igen Borup, der på trods af Per på bænken, der havde teten, men Skals fortsatte 
med at overraske og gav god modstand. Flemming Lund gik en god chance, da han helt fri foran mål headede bolden 
forbi mål. Ærgerligt igen-igen. 4 minutter senere var det Jakob Lyngsøe Larsens tur til at få en chance, men heller 
ikke han havde heldet med sig og chancen løb ud i sandet. 

I kampens 62. minut var Rasmus Abildskov Nielsen igen fri foran mål. Joachim Hvid lavede et flot indlæg, som Rasmus 
headede på stolpen. Heldet ville ikke være med Borup i de tilspillede chancer, og sådan forblev det i resten af kampen, 
hvor også Skals tilspillede sig chancer, som forsvaret og Kaare tog sig kærligt af. 

Kampen var hårdt spillet, og dommeren lagde en blød linje, så der blev gået til den i begge ender af banen. En Skals spiller 
måtte dog til afkøling i 10 minutter, da dommeren alligevel syntes, at det gik for hårdt for sig i en nærkamp. I kampens 
døende minutter havde Borup tilsyneladende indstillet sig på, at det uafgjorte resultat var nok til at sikre sig en oprykning. 
I en aktion fra Skals, hvor de for en gangs skyld var kommet frem i Borups Felt, blev bolden skudt på Klaus Kristensens 
hånd, og dommerne dømte korrekt straffespark til Skals. 

Alle holdt vejret og håbede på, at målmand Kaare Elkjær skulle redde kastanjerne ud af 
ilden for Borup. Alt andet ville være helt uretfærdigt. Skals satte dog sikkert bolden i 
nettet bag Kaare til ærgrelse for spillere og hjemmepublikum. I kampens sidste 
minutter var der stort pres på Skals, for Borup kastede alt frem. Det lykkedes dog ikke, 
og kampen endte ufortjent 1-2 til Skals FF. 

Rundens resultater magede sig dog således, at Borup uanset resultatet var sikre på 
oprykning, hvorfor nederlaget ikke fik betydning. Efter kampen var der dog heftig 
diskussion om den opstilling Skals mødte op med, og efterfølgende har Skals FF selv 
indberettet, at der blev brugt ulovlige spillere. Resultatet er derfor af JBU rettet til 3-0 
sejr til Borup 

Foto: Kampens spiller blev Jakob Lyngsøe Larsen. 

Se flere billeder fra kampen på dette link. 

Følgende 23 hold rykker op fra 2. pladsen (Der tages forbehold for protestsager mv.) 
Ilbro/Lørslev IF (84), GVL Løkken (87), Thorup/Klim B (89), Gjøl B (90), Haverslev IF (95), Nr. Kongerslev IF (97), Hobro IK (98), Nørager/Rørbæk IF (99), 
Borup IF (100), SHN/Ulfborg (106), Silkeborg KFUM 2 (114), Sejs/Svejbæk IF (115), TRIF (120), GD Bio-Bold (129), Horsens Freja 1 (131), FC GOG 1 (134), 
FC Horsens 1 (135), Ammitsbøl/Egtved (145), Læborg GF (146), Christiansfeld IF (147), Ravsted UI (149), Midtals IF 2 (150), Notmark SU (151). 
Den sidste plads går til TMG (130), hvis de vinder deres sidste kamp som er udsat til den den 28/10. I modsat fald går pladsen til Aabyhøj IF 1 (127). 

http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/serie-5-hjemme-mod-skals-ff/

