
 



på Kulturcenter Værestedet 
 

Offentligt møde med politikere fra Landdistriktsudvalget  
 

Tirsdag den 8. januar 2019 kl. 19.00-20.00 

 
Tirsdag den 8. januar holder politikerne i Viborg Kommunes Landdistriktsudvalg offentligt møde på Kulturcenter 
Værestedet fra kl. 1900 til kl. 2000. Der er med andre ord mulighed for at få politikerne i tale og høre om deres 
visioner for kommunens landdistrikter. Se opslag på hjemmesiden www.borupif.dk eller her.  

Tilmelding til mødet er ikke nødvendigt, men ønsker man at udvide aftenen med Lokalrådets fællesspisning 
samme dag kl. 18.00, skal der ske tilmelding til dette arrangement. 

Ordet til politikerne er frit, men følgende emner er foreslået af lokalrådet. 

 Vi ønsker, at restriktionerne på byggegrundene på Låstrupbakken ophæves eller ændres, da de er stopklods på 
salg af byggegrundene. 

 Vi ønsker, at der skal sættes fokus på kommunens velvillige syn på nedrivning af gamle boliger og 
erhvervsbygninger i landsbyerne og landdistrikterne. Herunder, at kommunen ikke modarbejder dette punkt ved at 
gøre det unødvendigt svært at få lov til at rive bygningerne med og at komme af med murbrokker og affald fra 
nedrivningerne. Vi har desværre et par eksempler på, at kommunen har gjort det så svært at overskue betingelserne 
for nedrivning, at det har stoppet nedrivning af overflødige bygninger. (Vi laver evt. en fotosamling af bygninger, der 
er blevet overflødige). 

 Hvad er betingelserne for at drive virksomheder i det åbne land, og hvordan sikres naboer mod, at der opstår 
virksomheder, der skæmmer naturen og udsigten for naboerne. 

 Vi ønsker, at vores lokale børnehave og børnepasningstilbud bevares ude i landdistrikterne, da det har en 
negativ virkning på demografien, når børnepasningstilbud fjernes. Kunne man f.eks. lave stordagplejer i stedet for at 
samle mange institutioner i store enheder. 

 Vi ønsker gode forhold for vores idrætsforening, da den har stor betydning for en lille by som Låstrup. 

 Vi er stolte af at være med i Fjordklyngen og det kæmpe arbejde, der lægges for dagen her. Herunder projekt 
områdefornyelse, landsbypedel, Byens Bil, Muslingefestival og andre fælles projekter 

 Vi håber, at rigtig mange vil deltage i det offentlige møde og på den måde vise politikerne, at der er opbakning 
til vores bestræbelser på at give gode betingelser for at bosætte sig i et landdistrikt, som det vi bor i. 

 

5 byggegrunde på Låstrupbakken i Låstrup 

Priserne er fra 160.000kr – 200.000kr 

 

Ovenstående er mindstepriser som er 

Inklusiv tilslutningsbidrag til kloak og 
udstykningsomkostninger. 

 

Eksklusiv tilslutningsbidrag til el, vand, varme og 
tinglysningsafgift 

 

 

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2019-nyheder/januar/offentligt-moede-med-landdistriktsudvalget-paa-vaerestedet/


 



Kulturcenter Værestedet 

 

Livestreaming fra Århus Universitet 
 

Så er programmet på plads for forårets livestreaming af spændende foredrag direkte fra søauditorierne 

på Aarhus Universitet.  

Tirsdage jf. nedenstående program kl. 19:00 til 21:00, - kom gerne og find en plads lidt før... 

Men ellers er man hver tirsdag med på en kikker til en række spændende foredrag, hvor man får 

udfordret sin paratviden på en underholdende måde.  

Der er hver aften fri adgang til foredrag fra kl. 19-21 og mulighed for at købe sig en kop kaffe og et 

stykke kage til "Værestedspriser" - 20 kr. Der kræves ikke særlige 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. 

Program forårssemestret 2019 

 5. februar 2019: Alzheimer, a complex disease is decrypted 
By molecular biologist Christian Haass 

 19. februar 2019: Vores nydelsesfulde hjerne 
Af hjerneforsker Morten L Kringelbach 

 26. februar 2019: Klimaændringer – den danske vinkel 
Af klimafysiker Jens Hesselbjerg Christensen 

 12. marts 2019: Ny teknik afslører hvalernes skjulte liv 
Af sansebiolog Peter Teglberg Madsen 

 19. marts 2019: Vores urolige klode 
Af geofysiker Bo Holm Jacobsen 

 2. april 2019: Hunting exoplanets and life in the Universe 
By astrophysicist Natalie Batalha 

 9. april 2019: Når fysikkens stråler helbreder 
Af medicinsk fysiker Kari Tanderup 

Læs mere om programmet og opfølgning på efterårets foredrag , - klik her.... 

 

https://ofn.au.dk/season/6/sted


Kreativ Husflid Laastrup 

 
Kulturcenter Værestedet 

Låstrup vej 38, Låstrup, 8832 Skals 

 

 
 

        

Håndens arbejde 

 

Program Forår 2019 

 
Vævning -  Aftenkursus 
 

Instruktør:  Kate Farsinsen, tlf. 51217114 

 

Der arbejdes individuelt på kurset , som er for begyndere og viderekomne. 

Vi væver plaider, viskestykker, bordløbere, sjaler, tørklæder og m.m.m. 

Start:          Tirsdag : d. 8-1 2019 til 26-3 2019, kl. 19.00 – 21.45 

Sted:           Vævelokalet 1.sal tv. 

Pris:            1150,00kr. (Pensionister 935,00 kr.) for i alt 36 lektioner 

 

 

Træarbejde – træsløjd, træskæring, trædrejning m.m.–aftenkursus 

 

Instruktør: Gæstelærer 

 

Kurset er for begyndere og viderekomne og unge over 14 år. Alle former for træarbejde, nye ting, 

reparationer og restaurering af gamle møbler m.m. Holdet kører som aktivitet, hvilket betyder at der 

ikke er tilknyttet en fast lærer, men 

der kan efter holdets ønske komme en gæstelærer ellers arbejder man selvstæn- 

digt og hjælper hinanden 

Start:       Tirsdag d. 8-1 2019 til 19-3 2019 , kl.19.00 – 21.45 

Sted:       Træ værkstedet i kælderen 

Pris:        500,00 kr.  for i alt 30 lektioner 

 

 



Kursus i Papirkunst 
 
Instruktør: Birthe Høgh/ Jonna Østergaard 

Eftermiddagskursus 

i bl.andet Qvilling, fletning, æsker og meget andet. 

Indiviuel undervisning 

  

Start onsdag : onsdag d.9-1- 2019 til 20-3 2019. kl. 14.00—17.45 

Pris: 500,00 kr.  for i alt 30 lektioner. 

 

 

Pilefletning 
Instruktør:  M H Pil fra Overlade 

Weekendkursus 

Du kan lære hvordan man fletter kurve, figurer, kugler, lygter og meget,meget mere. 

Datoen er: 23-24 februar kl.9,30 til kl. 16,00 

Pris: 800,00kr +materialer 

Tilmelding senest 14 dage før 

 

 
For alle kurser gælder: bindende tilmelding 

 

Til: Henk Louwsma tlf. 86696228 eller 

       Jonna Østergaard tlf. 8669410 

 
 

 

 

 

Foto: Vævestuen ved forårsudstilling 2018 


