
 

På tur med Kulturcenter Værestedet til  

Hedeselskabet i Viborg 
 

Besøget foregår onsdag den 6. april fra kl. 14.00 – 16.00 på Klostermarken 12 i Viborg. 

Vi starter med en guidet tur gennem Hedeselskabets museum. 

Senere drikker vi kaffe i kantinen, og der vil blive fortalt lidt om Hedeselskabets aktiviteter + lidt reklame. 

Til oplysning for gangbesværede:  

Turen gennem museet tager ca. 3 kvarter, hvor man går og står hele tiden. 

HOVEDEMNERNE I MUSEET ER: 

Hedeselskabets historie, hede opdyrkning, plantagedrift og læ plantning, mergling, jordbundsundersøgelser, 

moseindustri og landindvinding 

Vi tilrettelægger besøget efter din gruppes særlige behov. Maksimum 35 personer. 

Vi kører fra Kulturcenter Værestedet i privatbiler kl. 13.30.  
Vi må så fordele os bedst muligt i bilerne, så alle er med. 
 
Tilmelding til Kulturcenter Værestedet på  

tlf. 8669 4510 eller på mail kulturcenter.laastrup@gmail.com senest tirsdag den 29. marts kl. 12.00 

”Først til mølle” princippet gælder. Arrangementet er gratis.  Bestyrelsen 

Se opslag på www.borupif.dk eller her 

20 personer var mødt frem til Kulturcenter Værestedets 

generalforsamling mandag den 14. marts.  

Formand Ole Kruse der aflagde beretning startede med at rose sin 

bestyrelse og dagligleder Ingrid Bøgevig samt de mange frivillige. 

Nyt køkken er på bestyrelsens ønskeliste, der er arbejdet ihærdigt 

på sagen, - der skal mange penge til. Ingeniørfirmaet COVI har med 

kommunens tilladelse og finansiering regnet på renoveringen, og 

deres overslag siger 926.000 kr. Fjordparkens planer har stoppet lidt 

op i planerne. Kommunen har bestemt at de vil ud at snakke med os, 

datoen er ikke bestemt endnu 

Ingrid gennemgik regnskabet, der var indtægter på 127.323 kr. og udgifter på 127.309 kr. med renter gav det et 
overskud på 42 kr. med en egenkapital på 56.144 kr. 
 

Ingrid gennemgik budget 2016 med indtægter på 149.000 kr. og udgifter på 146.800 kr. med renter skulle det give 
et overskud på 2.230 kr. 
Valg til bestyrelse: Bent Sørensen ønskede ikke genvalg. Ole Kruse og Kirsten blev genvalgt, Hanne Vinther blev 

nyvalgt til bestyrelsen. Suppleanter blev Salah de Jamal og Gertrud Nielsen. 
 
Revisionsfirma blev genvalgt. 
Læs hele referatet på www.borupif.dk eller http://www.kulturcenter-laastrup.dk/13320090 
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Efter generalforsamlingen var der kaffe og kage, hvor forhenværende borgmester for Møldrup Kommune Gunnar 

Korsbæk fortalte om overgangen til først Møldrup kommune og senere til storkommunen Viborg. 

Gunnar Korsbæk løftede også lidt af sløret for de følelser der kommer i spil når noget skal ændres, og hvor 

indflydelse kommer i spil. Først sammenlægning af 5 sogneråd til én kommune, hvor man efter mange drøftelser og 

en tæt afstemning med stemmerne 17 – 16 valgte navnet Møldrup Kommune. 

Her blev også løftet sløret for, hvorfor 

ingen kandidater fra Skals eller 

Møldrup blev valgt til 

borgmesterposten i kommunens 

levetid. En spændende historie om 

spændinger mellem kommunens to 

største byer. 

Overgangen til Viborg storkommune 

var dog ikke præget af disse konflikter, 

men mere det, at Møldrup kommunes 

gode økonomi og beliggenhed gjorde 

den attraktiv for omkringliggende 

storkommuner. Møldrup kommune 

kunne reelt vrage og vælge mellem de 

omkringliggende bejlere. Som bekendt 

blev tilvalgt Viborg. 

 

fhv. borgmester ”underholder” med et spændende og meget eftertænksom fortælling om næsten 50 år i politik. 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

Udstilling  & forårsmarkedet på Kulturcenter Værestedet Søndag den 13. marts  
Det var et særdeles velbesøgt forårsmarked Kulturcenter Værestedet afholdt i søndags. Over 100 tarteletter blev 

langet over bordet ved markedets sædvanlige tartelet frokost. Desuden kunne der købes kaffe og kage.  

Kreativ Fritid Låstrups medlemmer udstillede noget af vinterens flotte arbejde. Det var f.eks. ting fra trædreje 

værkstedet, smedenes flotte knive og bestik fra essen, flotte vævede arbejder, strikke og hæklearbejder blev 

udstillet og endelig var udstillet flotte "Hakning" produkter. (hakning er ifølge de kreative udstillere en mellemting 

mellem strik og hækling kendt tilbage i midten af 1800 tallet). Der blev udstillet nyindbundne bøger og flotte æsker i 

et arbejdende værksted. I det hele taget var de forskellige værksteder bemandet med brugere, der kunne fortæller 

om de udstillede varer. Endelig var der smagsprøver på øl fra Herregården Hessel Ølbryggerlaug og smagsprøver på 

snaps fra Snapselauget på Herregården Hessel. Der kunne købes produkter fra Hessel, fra Ugelris Bryghus, fra 

Viskum Snaps og Aloe Vera produkter fra boder på gangen. Smykker, kort og fine små tæpper.   

                   

http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/marts/vaerestedet-holdt-vellykket-foraarsmarked-og-udstilling/ 

 Smedene arbejder 

http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/marts/vaerestedet-holdt-vellykket-foraarsmarked-og-udstilling/


Kæmpe bankospil 
I Låstrup forsamlingshus 

Langfredag KL. 19.00 
Vi spiller: 

 22 flotte præmier på pladen (langfredag KUN GAVEKORT og PENGEPRÆMIER) 

Derudover spiller vi 

 3 x københavnerspil = præmier 25 kr. på rækken og 100 kr. på pladen 

 1 x Låstrupspillet = præmier 100 kr på 1 række – 200 kr på 2 rækker og 400 kr på 

pladen 

 Super Jack Pot = præmier 3 x 100 kr på ”store nr” – 200 kr for flest afkrydsede pladen 

 

 KINESISK LOTTERI 

Mange flotte  

gevinster på kinesisk lotteri 

           bl.a. 

flotte dekorationer fra 

      Butik Trekløveren 

          8 x 12 påskebryg                                      
+ Masser af andre flotte  

og spændende påske ting 

_____________________________________________________________________________ 

Mandag den 28 marts kl. 13.30 gælder det 

point på Borup stadion. 

Serie 3 møder deres ”onde ånd” fra 

Sønderup/Suldrup, et hold som Borup aldrig 

har haft taget på. 

Du kan se hele puljens kampprogram på 

www.borupif.dk under fanen stillinger 

eller her  

Op til kampen eller under kampen sælges der 

igen i 2016 målaktier, hvor du udover at 

støtte Borup IF, også har muligheden for fine 

præmier. Der udtrækkes vindere ved hver 

hjemmekamp. Kontakt Morten Nielsen eller den øvrige bestyrelse hvis du er interesseret.  

 

http://www.butiktrekløveren.dk/
http://www.borupif.dk/
http://www.dbu.dk/turneringer_og_resultater/resultatsoegning/poolBoard.aspx?poolid=225196

