
Hjertestarter til  Låstrup  

I samarbejde med kunsten ”at redde liv” har vi i Låstrup nu fået en hjertestarter.  

Efter en kontakt fra Kunsten at redde liv har Låstrup forsamlingshus indgået et samarbejde med firmaet  

”Kunsten at redde liv”. De har stået for indsamling til selve hjertestarteren, hvorimod forsamlingshuset skulle stå for 

tilslutning og opsætning mv. 

 

Tak til de mange sponsorer fra lokalområdet, samt lokale foreninger der har bidraget til de 20.000 kr. som den har 

kostet. –  

Thomas fra firmaet gennemgik brugen af hjertestarteren for de 45 personer der var mødt op, og der var stor 

spørgelysten blandt de fremmødte. Aftenen sluttede med at 2 af de lokale deltagere kort resumerede hvad man gør 

i situationen og hvor hjertestarter gør forskellen. 

Hjertestarteren hænger på bagsiden af forsamlingshuset og er meget nem at tilgå.  

Bestyrelsen sørger for at indberette det til Tryg fonden, så man kan se et billede af placering af den, og man kan 

også downloade en app fra Tryg, der hurtig kan vise hvor den nærmeste hjertestarter er. 

______________________________________________________________________________________________

STIFTENDE GENERALFORSAMLING I LANDSBYSAMARBEJDET ”FJORDKLYNGEN” 

I Ulbjerg Kultur & Fritidscenter, Fjordglimt 1, Ulbjerg 

Onsdag den 15. april 2015 Kl. 19.00 

Aftenens program: 

Kl. 19.00: Velkomst ved Inge Carlskov, formand for Fjordklyngen 

kl. 19.10: Tanker omkring ”Fjordklyngen” ved Lars Stentoft, direktør for Kultur, Service & Events, Viborg Kommune 

kl. 19.25: Erfaringer fra ”Superlandsbyen” på Mors v. Poul Erik Olsen 

Kl. 19.50: Pause (øl og sodavand) 

 



kl. 20.05: Stiftende generalforsamling i ”Fjordklyngen”, hvor vi skal høre om det midlertidige Fjordklyngeråds 

arbejde indtil nu, godkende vedtægter og fokusområder for det kommende år. Desuden skal der vælges 2 

repræsentanter for hvert lokalområde til det nye Fjordklyngeråd. 

Se dagsorden på www.fjordklyngen.dk 

 

Alle over 18 år, der er bosiddende i områderne Nr. Rind, Låstrup, Skals, Skringstrup, Ulbjerg og Sundstrup, har 

stemmeret og kan stille op til Fjordklyngerådet. Der er allerede stor interesse for at deltage i dette arbejde, og man 

behøver ikke være bange for at blive presset til at indgå i det organisatoriske arbejde. Vi vil gerne, at mange borgere 

– også udefra - kommer og hører om ideerne bag Fjordklyngen, og hvad det kan betyde for vores område. Af hensyn 

til kaffe og brød er der tilmelding til denne aften senest fredag den 10. april til din lokale repræsentant: 

Låstrup: Karina Lyngsøe, e-mail: lynge15@hotmail.com tlf. 30224259 

Nr. Rind: Bo Kristensen, e-mail: bo_kr@hotmail.com tlf. 40306127 

Skals: Svend Madsen, e-mail: basby-madsen@tdcadsl.dk tlf. 41117432 

Skringstrup: Jan Lind Christensen, e-mail: janlind@mail.dk tlf. 51564819 

Sundstrup: Poul Sørensen, e-mail: Pouls58@gmail.com tlf. 30748440 

Ulbjerg: Kurt Johansen, e-mail: kurt_st_torup@msn.com tlf. 23 30 19 30 

 

 

http://www.fjordklyngen.dk/


 

Affaldsindsamling 

Møldrup egnens Landsbyråd laver i fællesskab med lokalforeninger Affaldsindsamling. 

Affaldsindsamlingen er sponseret af Den Jyske Sparekasse og Møldrupegnens lokalråd 

Søndag den 19. april 

Tag hele familien under armen og mød op til dette fælles arrangement, så vi kan hjælpe hinanden med at holde 

vores lokalområde pænt og indbydende. 

Mødested: 

Borup klubhus:  kl. 09.30 Morgenkaffe og brød – læs opslaget her 

Nr. Rind Forsamlingshus kl. 09.00 Morgenkaffe og brød – læs opslaget her 

____________________________________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

http://www.borupif.dk/media/218548/affaldsindsamling%202015%20-%20L%C3%A5strup.pdf
http://www.borupif.dk/media/218545/affaldsindsamling%202015-%20Nr.%20Rind.pdf


 

Mikro opstart i Borup IF 
Hej alle friske PIGER OG DRENGE 

Nu er der snart opstart på FODBOLD for årgang 2008 og 

yngre i Borup IF 

Fredag d. 10. april kl. 16.15 

Til opstart på BORUP STADION vil børnene få besøg 

af Morten Pirat som kommer og hygger med børnene og 

hvem ved måske har han lækkeri med i skattekisten  

Trænere: 

U7 Piger og Drenge (årgang 2008): 

Samarbejde med Skals U7  

U5 og U6 Piger og Drenge (årgang 2009/10): 

Steen Hansen Tlf. 23834749 

Børn i Focus: ca. 3 – 4 årige: 

Sara Ambrosius Tlf. 60121665 

Karin Elkjær Tlf. 61714878 

Ca. kl. 17.15  vil der være lidt mad og drikke, 

samt info om den kommende sæson. 

Se også www.borupif.dk 

Se plakatopslag her 

 

 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/media/218551/Micro%20opstart%20i%20Borup%20IF%202015.pdf

