HUSK de spændende foredrag på Kulturcenter Værestedet fortsætter
Tirsdag den 7. november kl. 19-21

Sære sanser

Foredrag ved professor
i sansefysiologi Peter Teglberg Madsen, Institut for Bioscience - Zoofysiologi, Aarhus Universitet.
Vores opfattede virkelighed er bestemt af den hukommelse og de sanser vi er udstyret med. Hør om hvor
lille en del af vores omverden vi reelt opfatter og om de sære sanser der tillader nogle dyr en
virkelighedsopfattelse der er meget langt fra vores egen.
Vi lever i en illusion; en illusion skabt af at vi sammenholder input fra vores sanser med medfødte og
tillærte genkendelsesmønstre lagret i vores hjerner. Det betyder at den opfattede virkelighed fuldstændigt
er defineret af de sanser et dyr er udstyret med og dets hukommelse og at dyr og mennesker med
forskellige sanser derfor har meget forskellige verdensopfattelser: vores virkelighed er hvad vi sanser.
Dette foredrag vil kaste lys over hvor lille en del af vores
omverden vi reelt opfatter ved hjælp af et stærkt begrænset
sanseapparat, og hvor travlt vores hjerne har med at presse
sanseindtryk ind i mønstre den kender.
Du vil også høre om de sære sanser; de sanser der tillader nogle
dyr en virkelighedsopfattelse der er meget langt fra vores egen:
slangers varmesyn, fugles magnetsans, flagermus’ biosonar og
hajers evne til at føle elektromagnetiske felter. Til sidst i
foredraget vender vi blikket tilbage mod os selv: har vi sjette
sanser?

Foredraget foregår via live-streaming direkte fra Aarhus Universitet, hvor er med på en kikker til de
spændende foredrag
Der fri adgang til foredraget 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.
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.
Se mere information om foredragene på dette link.
Foredragsrækken fortsætter hver tirsdag…..
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 live-streaming direkte fra Aarhus Universitet, hvor vi altså er med på en kikker
til de spændende foredrag.
Støt op Kulturcenter Værestedets initiativ.

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

Kreativ fritid, Låstrup

Foredrag

Fredag den 10. november kl. 16.00 til 21.00.

på Kulturcenter Værestedet

og Lørdag den 11. november kl. 9.00 til 16.00
Onsdag
den 15. November
kl. 19.30.
For priser og tilmelding eller andre
oplysninger
se vores hjemmeside
http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/

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.
Tilmelding senest den 10. november.

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

Foråret 2018 - Låstrup/Skals Børneklub
Klub for børn fra 5 – 12 år
på Kulturcenter Værestedet i Låstrup

Onsdag den 3 Januar fra 17,00-19,00
Forældrearrangement med spisning.

Onsdag den 17 Januar fra 17,00 - 18,30
Vi laver vinter aktiviteter.

Onsdag den 31 Januar fra 17,00 - 18,30
Vi skal være kreative.

Onsdag den 14 Februar
Vinterferie.

Onsdag den 28 Februar fra 17,00-18,30
Besøge Låstrup Kirke.

Onsdag den 14 marts fra 17,00-18,30
Vi skal snakke om børnefestival.

16 - 18 marts børnefestival i Haderslev.
Onsdag den 28 marts fra 17,00-19,00
Vi skal på udflugt. Program senere.

Onsdag den 11 April fra 17,00 - 18,30
Udendørslege. Husk tøj som passer til vejret.

Onsdag den 25 April fra 17,00-18,30
Bål hygge.
God sommerferie vi ses onsdag den 29 August 2018
Børneklubben Låstrup/ Skals drives ud fra Folkekirken.
Ledere: Merethe Rigtrup tlf. 5153 1494 - Ole og Lotte Kruse tlf. 8669 4698 - Randi Nørgaard tlf. 2293 4016

Træner Niels Klausen forlænger med Borup IF
Fodboldudvalget i Borup Idrætsforening
offentliggjorde lørdag eftermiddag, at træner
Niels Klausen forlænger sin trænergerning i
klubben i det kommende år. Dermed er der ro
på trænersituationen og Niels Klausen kan se
frem til sit femte år i idrætsforeningen.
Niels Klausen siger selv, at han nu har været så
længe i klubben, at han kun kan betegne sig
selv som en rigtig Borup-mand. Efter nogle år,
hvor klubbens førstehold har rykket op og ned
fra sæson til sæson, er der efterhånden udsigt
til et helt andet stabilt hold. Førsteholdet har
nu i 3 sæsoner spillet i serie 3 og hver gang på
en mere og mere sikker plads. Her i efteråret
var sæsonoverlevelsen således allerede på
plads 4 runder før afslutningen i denne
weekend.
Den sikre plads kunne godt have betydet, at
spillerne slappede af og blev ligeglade med
resultatet. Det har dog ikke været Niels
Klausens indtryk af spillernes indsats. I
sæsonens sidste kamp tabte holdet godt nok
3-2 til Sparkær IF på udebane, men spillernes
tilgang til kampen, spilfordelingen og
chancerne var helt klart i Borups favør. At det
så var stolpe ud den ene gang efter den anden
er blot udtryk for, at bolden rund og der skal
nogle gange held til, for at det hele lykkes.
Heldet var ikke på Borups side i dagens kamp, men træneren kunne lide det, som han så fra sidelinjen.
Niels Klausen har i sin beslutning om at fortsætte i Borup Idrætsforening lagt vægt på, at klubben har et
meget ungt førstehold, men hertil en meget bred trup, hvilket også har betydet, at 2nd holdet i år rykkede
op i serie 4. Dermed er der noget at bygge videre på i det kommende år, og det skal de unge spillere også
forvente.
Niels Klausen ser gerne, at klubbens førstehold i det kommende forår konsoliderer sin placering i serie 3,
og han ser gerne, at holdet ender i den bedste halvdel af rækken. Det er dog for tidligt at lægge
ambitionerne fast, når puljerne og dermed modstandernes styrker endnu ikke er på plads.
Socialt har Niels Klausen selv gået foran for at lære de unge spillere betydningen af at holde sammen og at
sætte pris på den kæmpe frivillige indsats, som rigtig mange medlemmer af Borup Idrætsforening hver uge
gør for at skaffe gode forhold for fodbolden i den lille klub. Det sociale er helt i top. Niels Klausen nævner
som eksempel, at han i dag havde lagt op til, at spillerne skulle mødes i klubhuset til fælles morgenmad,
inden turen til dagens kamp i Sparkær. 16 mand troppede op og fik en god social oplevelse.
Selv om Niels Klausen står for det seriøse i at spille fodbold, så lægger han også vægt på, at der skal være
plads til, at det er sjovt at være en del af spillertruppen. Mange gode spillerfester og sociale arrangementer
viser, at det er tilfældet. Socialt sammenhold og seriøsitet er ikke modpoler, men snarere komplementære
størrelser, der skaber en god klub.
Du kan læse mere på www.borupif.dk eller her

Ny hjemmeside for Kulturcenter Værestedet

Se hjemmesiden på nedenstående link.
Kulturcenter Værestedet i Låstrup har nu lanceret en ny hjemmeside med fokus på brugergrupperne og
muligheder for at leje stedet til private arrangementer. Hjemmesiden er fortsat under opbygning og
udbygges løbende. Indtil videre er den gamle hjemmeside taget ned, da den ikke var opdateret længe.
Leif Nielsen er web-redaktør af siden. Han oplyser, at hjemmesiden som oplyst har fokus på stationære
oplysninger om brugergrupper, udlejning og landsbykontor. Opslag om arrangementer, omtale af disse
overlades til Låstrups hjemmeside og til de sociale medier som Facebook, hvor Værestedet også har en
side.
Alle er dog velkomne til at sende forslag og kommentarer samt materiale til hjemmesiden på mail til:
mail@brinken7.dk

Se hjemmesiden på nedenstående link.

