Klik på billedet for at læse yderligere info

Fyraftenssang på Kulturcenter Værestedet

FYRAFTENSFÆLLESSANG
PÅ KULTURCENTER VÆRESTEDET
Den 1. mandag i måneden kl. 16.30-17.15
Alle kan være med -sangglæde og
godt humør er eneste forudsætninger.
Kulturcenter Værestedet
-en aktiv del af landsbyfællesskabet ’Fjordklyngen’
Låstrupvej 38
8832 Skals
kulturcenter-laastrup.dk
86 69 45 10
61 33 45 11
kulturcenter.laastrup@gmail.com

Streamingforedrag på Værestedet – 26. oktober kl. 1900

Pandemier i de sidste 200 år

Hvad kan vi lære af at kigge tilbage i historien på de store epidemier og pandemier – fx pesten, spansk
syge, kopper, kolera og mæslinger? Nye matematiske modeller giver os indsigt i hvordan fremtidige
epidemier udvikler sig – herunder covid-19-pandemien
Forelæser:
Lone Simonsen er professor og pandemiforsker på RUC og er for fem år siden vendt tilbage
til Danmark efter en karriere som epidemiolog i USA’s Centers for Disease Control and Prevention (CDC) og
National Institutes of Health (NIH). Hun har i snart 30 år brugt matematiske og statistiske metoder til at
forstå fortidens og nutidens epidemier og pandemier
Sprog:

dansk

Entré:

gratis

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 25,Se mere om foredraget via dette link.

Streamingforedrag på Værestedet – 9. november kl. 1900

Den Inderste Kerne

Hør om den danske seismolog Inge Lehmanns liv og forskningskarriere. Herunder hvordan hun vha.
seismiske trykbølgers hastighedsfordeling blev verdensberømt ved at opdage, at Jorden har en indre
kerne og at Jordens indre dermed er tredelt og ikke todelt.
Forelæser:

Lotte Kaa Andersen og David Lundbek Egholm

Sprog:

dansk

Entré:

gratis

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 25,Se mere om foredraget via dette link.

Vores cellers saltbalance
23. november 2021 – kl 19:00
Vores celler er helt afhængige af salt. I cellernes membraner sidder en
lillebitte nanomaskine – kaldet natrium-kalium-pumpen – som omhyggeligt
sorterer forskellige saltioner. De seneste års forskning har vist at fejl i
pumpen medfører sjældne sygdomme.
Lektor i molekylærbiologi Hanne Poulsen, Institut for
Molekylærbiologi og Genetik – Neurobiologi, Aarhus Universitet.

Lokale fodboldkampe i Borup IF

Hjemmekampe i den kommende uge:

Klik her for en opdateret kampliste for den kommende måned.
Borup IF Serie 3 herrer stilling og kampprogram.
Borup IF Serie 5 herrer stillling og kampprogram.
SUB 09 kvinder Jyllandsserien stilling og kampprogram.
SUB 09 kvinder C 7-mandsbold stilling og kampprogram.

Husk der er Hancock fadøl i hanerne og pølser på
grillen.

Vigtige datoer til kryds i kalenderen:
2021
Fyraftensfællessang på Kulturcenter Værestedet

11. oktober

Livestreaming Værestedet – Yngre med årene

12. oktober

Høstfest i Nr.Rind Forsamlingshus

16. oktober

Livestreaming Værestedet – Pandemier i de sidste 200 år

26. oktober

Fjordklyngen Cykelklub generalforsamling

27. oktober

Haunted House på Kulturcenter Værestedet

30. oktober

Kend Din Fjordklynge – Sundstrup

31. oktober

Fyraftensfællessang på Kulturcenter Værestedet

1. november

Livestreaming Værestedet – Den inderste kerne

9. november

Afslutningsfest Borup IF

13. november

Livestreaming Værestedet – Vores cellers saltbalance

23. november

Kend Din Fjordklynge – Ulbjerg

31. november

Fyraftensfællessang på Kulturcenter Værestedet

6. december

Låstrup – Nr.Rind Vandværk generalforsamling

24. februar 2022

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/

Tip om gode eller sjove hjemmesider på nettet.
Låstrup officielle hjemmeside
Borup Idrætsforening
Låstrup Forsamlingshus
Kulturcenter Værestedet
Låstrup Kirke
Skovbørnehaven Fredly
Skals Skole
Viborg Kommune referater

http://www.laastrup.dk/

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://sogn.dk/laastrup/ og http://www.borupif.dk/laastrup/laastrupkirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/

Låstrup/Nr.Rind Vandværk

https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-ogreferater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2
a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12
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
https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf
https://risgaard.net/

Flystyrt i Låstrup oktober 1944
Risgården hjemmeside.
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
Hjarbæk Sjægtelaug

http://www.moeldrup-arkiv.dk/

Kirkernes hjemmeside

https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/

www.sjægt.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.dk 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.

