
Ekstra ordinær generalforsamling 

 

Børne- og Ungdomsfonden for Låstrup - Nr. Rind og Omegn. 
Indkalder hermed til ekstra ordinær generalforsamling i Borup IF klublokale  

mandag den 25. september 2017 kl. 1900. 

Dagsorden: 

1. Valg af dirigent. 

2. Fremlæggelse af forslaget. 

3. Eventuelt. 

Der har været afholdt generalforsamling i Børne- og Ungdomsfonden for Låstrup-Nr. Rind og Omegn i 

Borups klublokale den 4. september 2017. Bestyrelsen havde stillet forslag om at opløse fonden. Ændring 

af nuværende fundats skal ifl. § 15 ske med 2/3 flertal af de stemmeberettigede. Da det ikke er tilfælde 

indkaldes hermed til en ekstra ordinær generalforsamling, hvor der kræves 2/3 af de fremmødte for at 

blive godkendt. Såfremt det bliver besluttet at opløse fonden tilbagebetales indskuddene og restkapitalen 

udloddes i henhold til formålet. 

Venlig hilsen bestyrelsen. 

__________________________________________________________________________________________ 

på Kulturcenter Værestedet 

Efterårets Yoga og Mindfulness  

Morgen Yoga  

starter tirsdag den 19. September fra kl. 8.30 til 9.45 

I alt 10 gange.. Pris 700 kr. som gerne betales kontant 

Vi vil starter dagen med stille og rolige stræk og Mindfull Yoga. Der vil være mest fokus på yoga formen Yin 

som er en meget rolig yoga form. Alle der har lyst kan være med. Det er ikke nødvendig at være hverken 

smidig el stærk..Det handler om at vil gøre noget godt for sig selv. 

Stadig ledige pladser. Ring til Tove 

Yoga med Mindfulness  

starter onsdag den 20. september fra kl. 17.30 til 19.00.  

I alt 10 gange.. Pris 800 kr. som gerne betales kontant 

!! Holdet er fyldt, men kontakt Tove for at komme på eventuel venteliste………. 

Tilmelding til Yoga og Mindfulness Instruktør 

Tove Frederiksen v/ Sundstrup Zoneterapi på tlf. 2984 7323 

_______________________________________________________________________________________ 



 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

Kursusprogram Kreativ Husflid Låstrup - efterår 2017  

på Kulturcenter Værestedet 

 

Træarbejde – træsløjd, træskæring, trædrejning, dekupørsav m.m. – aftenkursus  
TIRSDAGE 
leder:Peter Østergaard tlf 86694110 
 
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 selvstændigt og hjælper hinanden. 
Start:       Tirsdag d. 12/9  2017,  kl.19.00 – 21.45 
Sted:       Træværkstedet i kælderen 
Pris:        Kr. 400,00   for i alt 30 lektioner 

 

Vævning – aftenkursus 
TIRSDAGE 
Instruktør: Kate Farsinsen tlf.51217114   

 

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

Start:            Tirsdag d.  12/9  2017,  kl. 19.00 – 21.45 
Sted:             Vævelokalet 1.sal tv. 
Kursuspris:  Kr. 900,00  for i alt 36 lektioner 

Pris pensionister (Viborg Kommune) kr. 685,00 

Æsker og bøger 
TORSDAGE 
Instr: Tommy Truelsen tlf. 22172569 
 

Lær at lave smukke æsker efter bogbinder metoden eller kom med dine gamle bøger og indbind dem flot. 
Lær et gammelt håndværk mens du laver flotte ting. Der er individuel undervisning for begyndere og 
viderekomne. 

Start: Torsdag d. 14/9 2017, kl.19.00-21.45 
Sted: Bogbinderlokalet i stueetagen   

Pris: Kr. 750,00 (pensionister kr. 570,00) for 30 lektioner 

 

 

Kreativ fritid, Låstrup  
For alle kurser gælder: 
  

Bindende tilmelding til den pågældende lærer el. til  
formand Henk Louwsma tlf. 86 69 62 28, - eller til  
Jonna Østergaard  tlf. 86 69 41 10 

Betaling: Kursusgebyret betales den første kursusdag. 

Pensionister oplyser hele Personnummer. 

For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/ 

 

 

http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kreativ fritid, Låstrup  

Weekendkursus i ben og horn  

på Kulturcenter Værestedet 

Insrtuktør: Finn Glibstrup. 

Fredag 10. november kl.16.00-21.00 

Lørdag 11. november kl.  9.00-16.00 

Kursuspris: Kr. 375,00 

Pensionister i Viborg Kommune Kr. 325,00 

Deltagerne kan prøve f.eks. prøve arbejdsgangen i ben med påtegning, udsavning, slibning og polering. I horn 
med optegning, udsavning opvarmning og presning til skeer, spænder m.m. og deres færdiggørelse.  
Medbring evt. horn af okse og får, rørknogler(der er gjort ren for marv og kogt et par timer i vaskepulver). 

Gevirer fra elg, rensdyr eller hjort. Materialer kan også købes hos instruktøren. 

Medbring: blyant, saks og papir. 

Bindende tilmelding senest 1. november. 

 
  

                                                         Fredag den 10. november kl. 16.00 til 21.00. 

                                                   og  Lørdag den 11. november kl. 9.00 til 16.00 

For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside 

http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/ 

 

 

Læs mere om Kreativ Fritids kurser på dette link eller  http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/galleri 

 

Kreativ fritid, Låstrup  
Foredrag  

                      på Kulturcenter Værestedet    
 

Onsdag den 15. November kl. 19.30. 

Svend Brøndum vil tage os med på en rejse gennem de forskellige danske dialekter  

med titlen ”sjov og alvor på dialekt” og om de kan overleve i dagens Danmark. 

Der serveres kaffe og kage. 

Entre 50,00 kr. 

For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside www.kreativhusflidlaastrup.dk 

http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/
http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/galleri
http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/galleri
http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/


7 spændende foredrag på Kulturcenter Værestedet 

I efteråret 2017 slår Kulturcenter Værestedet et 
slag for udbredelse af viden om naturvidenskab 
og andre spændende almene emner. 7 tirsdage er 
der fri adgang til foredrag fra kl. 19-21. Der er 
mulighed for, at gæsterne kan købe sig en kop 
kaffe og et stykke kage, samt have lidt socialt 
samvær. 

Kulturcenter Værestedet håber, at rigtig mange vil 
tage mod dette enestående tilbud om 7 gode 
foredrag og støtter op om initiativet. Der kræves 
ikke nogen 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. 

Første foredrag er i den naturvidenskabelige 
verdens navn, hvor der bl.a. fortælles om 
partikkelacceleratorer og den viden, der ligger bag 
moderne kræftbehandling. For eksempel 
fortælles om den 27 km lange 
partikkelaccelerator, der i 1954 blev bygget i Cern 
i Schweiz og om den store patrikkelkanon, der er 
under opbygning ved Skejby Sygehus i Aarhus. 
Hvilken betydning har denne forskning for vores 
muligheder for at behandle kræft og mange andre 
emner, berøres i det første foredrag. 

Se mere information om foredragene på dette link. 

Foredragsrækken starter den 10. oktober. Derefter pause i efterårsferien, men så igen hver tirsdag. 

Tirsdag den 10. oktober kl. 19-21                      Acceleratorer – i fysik og kræftterapi 

Tirsdag den 24. oktober kl. 19-21                      Der puttes hvad, i vores mad? 

Tirsdag den 31. oktober kl. 19-21                      Hvorfor mennesker erobrede kloden 

Tirsdag den 7. november kl. 19-21                   Sære sanser 

Tirsdag den 14. november kl. 19-21                 Inspiration fra naturen 

Tirsdag den 21. november kl. 19-21                 Big Bang og det usynlige univers 

Tirsdag den 28. november kl. 19-21                 Spejlbilleder og molekyler 

Alle foredragene foregår via livestreaming direkte fra Aarhus Universitet, hvor vi altså er med på en kikker 
til de spændende foredrag. 

Sæt allerede nu X i kalenderen og støt op Kulturcenter Værestedets initiativ.  

 

 

https://ofn.au.dk/sted/166

