
 
 

Fastelavn Kulturcenter Værestedet 

 
Søndag i Fastelavn er der traditionen tro brug for udklædning for børn og voksne, tøndeslagning, 
fastelavnsboller med drikkevarer, karameller og uddeling af slikposer på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. 
Efter et års coronapause var traditionen på plads igen. 

50 gæster mødte frem i flotte kostumer. Alt fra bondekoner, milkshake, farlige dyr, cowboys og alle mulige 
andre opfindsomme udklædninger, var repræsenteret. Den ene flottere end den anden. Derfor var dommerne 
også sat på en hård prøve, da de bedste udklædninger skulle præmieres. Først var der dog catwalk, så 
dommerne kunne se, hvem der tog sig bedst ud i de kunstfærdige og kreative udklædninger. 

Børne var delt i 3 grupper. I yngste gruppe fra dagpleje og vuggestue blev Toke, der var klædt ud som 
bondekone vinder, i mellemste gruppe for børnehavebørn, blev Kristian, der var klædt ud som ninja valgt og i 
den ældste gruppe for skolebørn blev Olivia, der var klædt ud som milkshake valgt som vinder. De 3 vindere 
fik overrakt præmierne for de flotte udklædninger. 

Derefter var det tid til det, som fastelavn virkelig handler om. At slå katten af tønden. Eller af tønderne, for de 
3 grupper af børn havde hver deres tønde at slå til. Heldigvis var der ikke katte i tønderne, da de blev slået til 
gulvet. Der imod slik til børnenes store glæde, så det var ned på gulvet og samle slikkepinde og andet guf. 

I de 3 grupper blev de dygtigste tøndeslagere også præmieret med udnævnelse til kattekonge og 
kattedronning. For de yngste blev Vera kattedronning og Toke kattekonge. I den mellemste gruppe blev Signe 
kattedronning, mens Magne blev kattekonge, og i den ældste gruppe blev Marie kattedronning og Anna blev 
kattekonge. 

Lokale virksomheder havde rundhåndet sponseret arrangementet, så en stor tak til Spar Købmanden i Skals, 
Vestjysk Bank, Jacobs Blomster, Kulturcenter Værestedet og til Borup Idrætsforening. Uden disse sponsorer 
ville arrangementet slet ikke kunne lade sig gøre. 

Deltagerne rettede også en stor tak til bagedamerne, der sørgede for kage til arrangementet. 

Se flere billeder af de flotte udklædninger via dette link.  

 

http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/fastelavn-2022/


 
 

Streamingforedrag på Værestedet – 1. marts kl. 1900 

Klimaforandringerne 

 
Hvilke konsekvenser får den globale opvarmning? Hvordan afbøder vi dem? Hvordan tilpasser vi os? Hør 

svarene fra én af forfatterne af FN’s klimarapporter, som også vil forklare vigtige atmosfæreprocesser og 

dele af videnskaben bag rapporternes resultater. 

Forelæser:   Jens Hesselbjerg Christensen er professor i klimafysik i afdelingen for is, klima og 

geofysik (PICE) på Niels Bohr Institutet ved Københavns Universitet. 

Han forsker i menneskeskabte klimaforandringer og har som tidligere forskningsleder ved Danmarks 

Meteorologiske Institut, DMI, igennem en årrække bl.a. stået i spidsen for nationale og internationale 

initiativer som sigtede på at levere relevant og robust klimainformation på regional skala – 

se prudence.dmi.dk og cres-centre.dk. 

Sprog:  dansk 

Entré:  gratis 

Mulighed for at købe kaffe og kage for kr. 25,- 

Se mere om foredraget via dette link.  

 

https://nbi.ku.dk/Forskning/is_klima_geofysik/
https://nbi.ku.dk/Forskning/is_klima_geofysik/
http://prudence.dmi.dk/
http://cres-centre.net/frontpage/
https://ofn.au.dk/sted/166/102
https://ofn.au.dk/sted/166/102


 
 

 



 
 

Forårskoncert i Ulbjerg Kirke 

 

Menighedsrådet for Ulbjerg, Lynderup og Låstrup 

Sogne arrangerer forårskoncert i Ulbjerg Kirke. 

Onsdag den 2. marts kl. 1900.  

Barbershopkvartetten husAar 

Hvad er Barbershop? 

Barbershop er vokalmusik, som stammer fra1800-tallets USA, hvor det raceadskilte amerikanske 
samfund forbød afro-amerikanere at gå i teatret eller til koncerter. At synge barbershop blev 
derfor en kilde til underholdning og tidsfordriv i de afro-amerikanske hjem. 

Barbershop synges primært af fire mænd, som har hver sin stemmetype: tenor, lead, baryton og 
bas 

husAar er en århusiansk barbershopkvartet efter alle kunstens regler. Barbershop er en 
konkurrencesport, og deres mål er at blive verdensmestre. De gør alt, hvad de kan for at 
underholde publikummet med lækre harmonier og ufatteligt lange toner. Så hvis du ikke har 
hørt en barbershopkvartet før, skal husAar nok sørge for at give dig en ordentlig præsentation 
ved koncerten. Kort sagt, kom og hør fire mænd synge til stor fryd for øregangene og 
smilebåndet.  

Menighedsrådet 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

Støt "Projekt Mødested i Fjordklyngen" 

Send et bidrag til  

MobilePay 699 516 

Fjordklyngen søger fonde og legater til ombygning af Kulturcenter Værestedet 
til Fjordklyngens nye kulturhus og mødested. 
  

• For hver krone vi indsamler giver Realdania sammen med 
Lokale og Anlægsfonden et tilsvarende beløb. 

• Vi opfordrer derfor alle til at give et bidrag efter evne. Alle beløb bliver doblet op 
hjælper os i mål. 

• Du kan også donere via bankoverførsel til Vestjysk Bank til regnr. 9261 konto 
4190120592 

Se  hele 
projektet via 

dette link. 
 

http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/upl/website/om_landsbykontoret/28.04.2021Prospektwebsize.pdf
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/stoet_vaerestedet


 
 

 

 

 



 
 

Se de forskellige modeller på vores hjemmeside. 

http://www.borupif.dk/forside/2022-nyheder/februar/toejsalg-til-medlemmer-fra-borup-idraetsforening/


 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Livestreaming Kulturcenter Værestedet 2022 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigtige datoer til kryds i kalenderen: 
Livestreaming Værestedet – Klimaforandringerne    1. marts 

Møde om vindmøller i Nr.Rind     2. marts 

Kirkekoncert i Ulbjerg Kirke     2. mars 

Generalforsamling Fjordklyngens Cykelklub    10. marts 

Livestreaming Værestedet – Ekstrem fordøjelse    15. marts 

Fællesspisning Kulturcenter Værestedet    17 marts 

Generalforsamlings Kulturcenter Værestedet    17 marts 

Kend Din Fjordklynge – Låstrup     27. marts 

Livestreaming Værestedet – Flagermus    29. marts 

Affaldsindsamling i Låstrup     3. april 

Livestreaming Værestedet – Ig Nobel Prize: first laugh, then think   26. april 

Lokaldysten Låstrup/Nr.Rind afvikles fra Nr.Rind Forsamlingshus   2. juni 

 

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/ 

https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_08-21/ 
 

 

 

 

 

 

 

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/
https://www.epaper.dk/spec-arco/fjordklyngen_08-21/


 
 

Tip om gode eller sjove hjemmesider på nettet.  
Låstrup officielle hjemmeside http://www.laastrup.dk/ 

Borup Idrætsforening http://www.borupif.dk/ 

Låstrup Forsamlingshus http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/ 

Kulturcenter Værestedet http://www.kulturcenter-laastrup.dk/ 

Låstrup Kirke http://sogn.dk/laastrup/ og http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-
kirke/ 

Skovbørnehaven Fredly https://skalsbh-viborg.aula.dk/ 

Skals Skole https://skalsskole.aula.dk/ 

Viborg Kommune referater https://viborg.dk/demokrati-og-indflydelse/dagsordener-og-
referater/?contextId=4198&text=&type=1&term=9930ceb8d1654ccc8a2
a7f96cc0800a2&committee=&offset=0&limit=12 

Låstrup/Nr.Rind Vandværk 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 

Flystyrt i Låstrup oktober 1944 https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf 

Risgården hjemmeside.  https://risgaard.net/ 

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 

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

Hjarbæk Sjægtelaug www.sjægt.dk 

Kirkernes hjemmeside https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.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.  

http://www.laastrup.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/laastrup/forsamlingshuset/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
http://sogn.dk/laastrup/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
http://www.borupif.dk/laastrup/laastrup-kirke/
https://skalsbh-viborg.aula.dk/
https://skalsskole.aula.dk/
http://laastrupnrrindvand.dk/
https://spar.dk/butik/spar-skals
https://kommune.viborg.dk/Om-kommunen/Viborger/Byer-og-landsbyer/K-L/Laastrup
https://www.yr.no/sted/Danmark/Midtjylland/L%C3%A5strup/
https://www.e-pages.dk/ugeavisenmoeldrupaalestrup/187/
https://www.facebook.com/groups/1698392143718956/
https://skalshallen.dk/
http://da.blitzortung.org/live_lightning_maps.php
https://www.airmen.dk/pdfs/Flystyrtet_Laastrup.pdf
https://risgaard.net/
https://kommune.viborg.dk/Borger/Trafik-og-veje/Veje-hvad-goer-kommunen/Park-og-vej/HjaelpGivEttip
http://www5.kb.dk/danmarksetfraluften/?fbclid=IwAR31VJFYxSlGn4SaUlRi5MVB1YN73zN2gEVBiFR7BzHX8Nv5VjcDcE2l3zs#zoom=16&lat=56.577034150806654&lng=9.374592305975968
http://www.moeldrup-arkiv.dk/
http://www.sjægt.dk/
https://www.ulbjerg-lynderup-laastrup.dk/
mailto:Laastrup@outlook.dk

