Kære alle!
På torsdag den 23. november er der
åbent hus i landsbykontoret på Værestedet i Låstrup kl. 16.00 - 19.00.
Kom og få en snak om områdefornyelsen, mens I nyder et glas gløgg og æbleskiver.
Særlig arrangement for børnene!
Vi håber at se rigtig mange af jer.
På Fjordklyngerådets vegne
Inge Carlskov

Stort adventsspil

fredag d. 24.11 kl. 19.00
DET STORE

ADVENTSSPIL

i Låstrup forsamlingshus
Husk: flotte ekstragevinster for mere end 5000 kr. på kinesisk lotteri.
Blandt de mange flotte ekstra gevinster er:
 Flotte juledekorationer, julens blomster, samt masser af sjove flotte
juleting m.m. fra købmand Lund i Skals
 Kom og vær med, og tag gerne familien med, til familie hygge.

en aften med Julestemning og masser af overraskelser

Kortspil
på Kulturcenter Værestedet
Har du lyst til et lille uforpligtigende kortspil, så mød op på Kulturcenter Værestedet
Vi spiller kort på Kulturcenter Værestedet hver onsdag kl. 14.00 – 16.00
Lige nu spiller vi whist eller rommy, men andre spil kan måske arrangeres.
Det er gratis at deltage.
Vi får hver gang en kop kaffe med kringle, som kun koster 20kr.
Vil du vide mere er du velkommen til at ringe til Bent Lyngsøe tlf. 6181 0851

Præmiewhist
I Borup klubhus

Vi spiller hver onsdag kl. 19.00
Vi spiller uden trumf
Kom og få et slag kort og en god kop kaffe med en ostemad.
Bare mød op….
Vil du vide mere er du velkommen til at kontakte Bent Ilsøe Nielsen tlf. 4016 8146

Det årlige julestævne i Skals Hallen 2. juledag
Vi nærmer os med hastige skridt de dejlige juledage
Traditionen tro inviterer Borup IF igen i år til det årlige fodbold-julestævne for hele familien 2. juledag i
Skals - Hallen.
I år har vi lavet lidt om på konceptet, da vi har lavet en ny række, ”familie ungdomsrækken”, som er for de
familier, som har børn/unge mennesker i alderen 10-15 år, som gerne vil give den lidt mere gas end
børnerækken lægger op til, men som synes, at familierækken er lidt for voldsomt endnu.
Vi håber at se jer til en hyggelig og sjov dag
Har I spørgsmål eller er i tvivl om, hvilket række I skal tilmeldes i, så er I meget velkommen til at kontakte
os.
Du kan læse mere på www.borupif.dk
Med venlig Hilsen
Borup IF
Majbritt Skovgaard Møller og Kenni Elkjær

Fællesspisning
på Værestedet
Så er der igen fællesspisning på Værestedet. Vi mødes og spiser et måltid
med vores naboer og venner under helt afslappede forhold.
Kom som du er og tag endelig ungerne med, der er ingen duge eller
bordpynt de kan flå i!
Bestyrelsen går i køkkenet og laver mad 

Onsdag d. 29. november
Kl. 18.00
Chili con carne m. ris
og lidt sødt til kaffen..
Øl og vand kan købes

Pris: voksne 50,- børn 25,Tilmelding senest mandag d. 27. november hos Tilde på
kontoret. Tlf: 86694510/61334511.
Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com

HUSK de spændende foredrag på Kulturcenter Værestedet fortsætter
Tirsdag den 21. november kl. 19-21
Big Bang og det usynlige univers
Live streamet foredrag ved professor i astronomi Steen Hannestad, Institut for Fysik og
Astronomi, Aarhus Universitet
Mørkt stof og mørk energi udgør 95 % af universet. Men vi ved faktisk ikke, hvad det er. Uden det mørke stof
ville vi og livet imidlertid ikke eksistere. Løfter den nyeste forskning i kosmologi sløret for hvad det usynlige
univers egentlig består af?

Dette foredrag kan ganske gratis opleves på Kulturcenter Værestedet i Låstrup.
Der er mulighed for at købe kage og kaffe/the i pausen samt have lidt socialt samvær.
Vi ved at universet begyndte i et Big Bang. Vi ved at det udvider sig hurtigere og hurtigere, men vi ved ikke
med sikkerhed hvorfor. Den mest sandsynlige forklaring er at vores univers er fyldt med mørk energi.
Vi ved også at galakser, herunder vores egen Mælkevej, aldrig var blevet dannet hvis universet ikke også var
fyldt med mørkt stof – en eksotisk type stof der er usynligt, men påvirker sine omgivelser via tyngdekraften.
Uden det mørke stof var stjerner og planetsystemer heller ikke blevet dannet og vi og livet ville ikke
eksistere.
På nuværende tidspunkt ved vi at det mørke stof og den mørke energi udgør 95 % af alt der er i universet –
men vi ved ikke hvad det faktisk er!
I foredraget opdateres du om den nyeste forskning i kosmologi. Og vi ser på perspektiverne for om
forskningen i de kommende år kan give os svar på hvad det usynlige univers egentlig består af.
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 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.
Et ekstremt energirigt sammenstød mellem to galaksehobe gav i 2006 det hidtil stærkeste indicium for at
mørkt stof findes. Det kom fra rumteleskopet
Chandras observationer af galaksehoben Bullet
Cluster som er under dannelse via sammenstød
mellem to mindre galaksehobe. Lyset fra det normale
stof er i dette sammensatte billede vist med rødt. Den
blå farve viser det mørke stof som dominerer
galaksehobens tyngdefelt. Chokbølgen fra kollisionen
bestemmer formen på de gigantiske gasskyer som
indeholder det meste af kuglehobens synlige masse.
Men det mørke stof er ufølsomt over for chokbølgen
og er derfor anderledes fordelt i rummet. Adskillelsen
mellem det almindelige stof og det mørke stof har
medført at galaksehobens tyngdefelt ikke passer
sammen med den rumlige fordeling af gasskyerne,
og det er en stærk indikation af, at mørkt stof findes.

