Det sker på Kulturcenter Værestedet…

Tirsdag den 17. april kl. 19.00 – 21.00

Myrer
Foredrag ved seniorforsker i insekt- og planteøkologi Joachim Offenberg, Institut for Bioscience, Aarhus
Universitet.
Myrerne opfandt landbruget længe før mennesket opstod. De organiserer sig som superorganismer og er på
flere måder mere succesfulde end mennesket. Hør hvordan forskerne er begyndt at udnytte myrernes
egenskaber til bl.a. biologisk bekæmpelse af skadedyr.

Er myrerne en større succes end menneskene? Måske. Det kommer an på hvordan man måler succes. Selv om de
er små, vejer myrerne på kloden, samlet set, mere end hele menneskeheden.
Myrerne bruger samme strategier som os: de er organiserede i samfund med dronninger, slaver og statskup og
de har "opfundet” landbruget. De holder husdyr og de kan regulere temperaturen i deres myretuer. Hør hvordan
myrerne bruger disse strategier og hvordan de udviklede dem lang tid inden mennesket opstod.
Myresamfundene er helt unikt organiserede som superorganismer hvor de enkelte myrer fungerer som en
organismes celler. Blot kan cellerne, i modsætning til vores egne celler, bevæge sig uafhængigt af hinanden. Den
organisering betyder at ”myrer” kan ændre form og kan være flere steder på samme tid. Forskellige kaster hos
myrerne udgør superorganismens organer. Fx fungerer myrer, der kan sprænge sig selv i luften, som
immunforsvar, dronningen fungerer som både det hunlige og hanlige kønsorgan og vævermyrer har udviklet
deres helt egen form for ”bindevæv”.
Hør hvordan forskerne har haft held med at benytte myrer til at erstatte sprøjtegifte i frugtplantager. Du vil også
– bogstaveligt talt – høre lyden af en myre-superorganisme og lyden af de kemiske stoffer myrerne bruger til at
kommunikere med.
PS: Vidste du for øvrigt at en lille dansk myre er blevet til en af verdens dyreste fødevarer? Under foredraget får
du en lille smagsprøve!

Kulturcenter Værestedet fortsætter uge 16 2018 med
live-streaming direkte fra Aarhus Universitet. Her er man
med på en kikker til en række spændende foredrag, hvor man
hver tirsdag får udfordret sin paratviden på en
underholdende måde.
Der er hver aften fri adgang til foredrag fra kl. 19-21
og mulighed for at købe sig en kop kaffe og et stykke
kage, samt have lidt socialt samvær.
Der kræves ikke særlige 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. Du kan læse mere på dette link
Program 2018:
17-04-2018: Myrer
01-05-2018: Reward, prediction and brain dopamine
Mere om de enkelte foredrag, - klik her....Se

tr

Foredrag på Kulturcenter Værestedet

Torsdag den 19. april kl. 18.30

EN JØDISK PIGES HISTORIE

Tove Udsholt fortæller den utrolige historie om, hvordan hun en blæsende og regnfuld
efterårsdag i 1943, som kun 3-årig blev overladt til det barnløse fisker par Svend og Ketty i
Gilleleje, fordi hendes mor sammen med 7000 andre danske jøder måtte flygte til Sverige
fra Gestapo.
Pris 30,- kr.
Der kan købes kaffe og kage i pausen
Tilmelding senest d. 18. april kl. 13.00 på:
tlf. 61 33 45 11 eller kulturcenter.laastrup@gmail.com

Kom på Kulturcenter Værestedet
-

og hør det spændende foredrag om Toves liv, før, under og efter krigen.

Hold Låstrup og omegn rent!
fra Kulturcenter Værestedet, Låstrupvej 38, Låstrup, 8832 Skals

Søndag den 22. april
kl. 10.00
med fælles rundstykker og kaffe.
Det trænger!

arr. Låstrup lokalråd / Dansk Naturfredningsforening

Låstrup forsamlingshus afholder kursus i
Genopfriskning af brug af

hjertestarter og Hjerte-lungeredning.
Det er nu 3 år siden, vi har fået en hjertestarter i Låstrup.
Vi går alle med en frygt i maven over at det måske en dag er lige præcis os selv, der
kommer først og "er nød til at gøre noget"
Derfor tager vi tyren ved hornene og holder et genopfriskningskursus om
hjertelungeredning og brug af vores hjertestarter
Onsdag den 25. april kl. 19.00
I Låstrup forsamlingshus
Vores lokale Anne-Birgitte og Eva vil stå for undervisningen.
Der er gratis adgang og der vil blive serveret kaffe og kage, så bare mød op
Hjertestarter placeret ved terrasse

Låstrup/ Skals Børneklub på Børnefestival i Haderslev
Fredag d. 16 marts satte Låstrup/ Skals Børneklub med 13 børn og voksne kursen mod Haderslev i bus, for at
deltage i Børnefestival i weekenden. Over 1.000 børn og ledere fra KFUM og KFUK i Danmark var samlet til
Børnefestival i Haderslev. Ud fra temaet ‘De levende brikker’ oplevede børnene, at vi alle er vigtige og unikke
brikker i et større puslespil.
Det var trætte, men glade, børn, der søndag eftermiddag vendte hjem
efter en oplevelsesrig weekend på Børnefestival i Haderslev.
Aktiviteterne foregik i Haderslev Idrætscenter, hvor der blev der
danset, leget, dystet og sunget. Godt klædt på i varmt tøj - var
børnene også på byløb i Haderslev. Her kom de omkring eventyr og
bibelfortællinger i Domkirken og ved Damparken, hvor de også selv
skulle kaste sig ud i tillidsøvelser og gribe hinanden.
Festivalen sluttede af med en 110 % børnevenlig gudstjeneste i
Idrætscenteret.
De levende brikker
Temaet for Børnefestival var ‘De levende brikker’. Det dækker over, at
vi har brug for hinandens forskelligheder; hverken den enkelte brik
eller fællesskabet kan bestå uden hinanden.
Det oplevede børnene bl.a. under en markedsdag i Haderslev
Idrætscenter, hvor de i to store hold dystede om at samle flest af
300.000 puslespilsbrikker ved bl.a. menneske-bordfodbold,
hønseskidning og kareoke.
Om aftenen fik værterne Merete og Jonas børnene med på masser af
skøre konkurrencer og danse til det store festlige show. Der var også
optræden af drengegruppen High Five, som er en del af Haderslev
Drengekor. Der blev helt stille i salen, da drengene med lyse
sopranstemmer sang numre som ‘Amazing Grace’ og ‘Den jeg er’ af
Rasmus Seebach. ”De er godt nok go’e”, lød det både fra Mark
Hargaard Rigtrup og Frederik Raaby Østergård, og de andre børn
nikkede samtykkende, mens de lyttede koncentreret til drengene på scenen. Efterfølgende bragede klapsalverne løs.
Det var ligeledes et stort hit, da fodboldspilleren Brian Mengel “Brizze” kom på scenen og viste tricks. Begejstringen
var stor - ikke mindst fra børnene i Låstrups Børneklub, da boldtalentet efterfølgende stillede op til gruppebilleder og
autografer.
Lyst til fællesskabet
Børnefestival arrangeres af KFUM og KFUK i Danmark hvert andet år - hver gang et nyt sted. I år var det KFUM og
KFUK i Haderslev, der var værter, og her havde de frivillige arrangører brugt halvandet år på at arrangere
weekenden, der i alt har haft omkring 400 frivillige.
Om Børnefestival
Børnefestival er for børn fra hele Danmark i alderen 6-12 år. Den afholdes af KFUM og KFUK i Danmark hvert andet
år - hver gang et nyt sted. I år var det KFUM og KFUK i Haderslev, der er værter. Næste Børnefestival afholdes i
Thisted i 2020.
www.børnefestival.dk

