Kulturcenter Værestedet –
Live - streaming fra Århus Universitet
Tirsdag den 13. november 19.00 – 21.00

Vulkaner og samfund gennem tiderne
Forelæsere: professor i geoscience Christian Tegner, Institut for Geoscience, Aarhus Universitet og professor i
miljøhumaniora Felix Riede, Institut for Kultur og Samfund og Institut for Bioscience, Aarhus Universitet
Sprog: dansk
Entré: gratis

Vulkanudbrud er voldsomme geologiske hændelser, men har de også påvirket menneskets
historie? To forskere sætter geologisk og arkæologisk fokus på tre vulkanudbrud gennem tiderne
og hvordan de har påvirket samfund – også i de nordiske lande.
Vulkanudbrud er voldsomme geologiske hændelser, men har de også påvirket menneskets
historie? I dette foredrag vil du høre tre udvalgte casestudier af netop hvordan vulkaner har
påvirket samfund.
Med udgangspunkt i de seneste års forskning sætter de to forskere geologisk og arkæologisk fokus
på tre vulkanudbrud gennem tiderne: udbruddet af vulkanen Laacher See i Tyskland for 13.000 år
siden, vulkanudbruddet på øen Santorini i Middelhavet for knap 3.600 år siden samt på en stribe
sammenfaldende vulkanudbrud i det sjette århundrede af vores egen tid.
Det er ikke svært at regne ud at planter, dyr og mennesker som levede i nærheden af disse
voldsomme katastrofer blev voldsomt påvirket, men meget tyder på at vulkanernes arm til tider
var meget lang: evidens fra is-kerner, træringe og arkæologiske fundsteder fortæller om
indvirkninger på folk og fæ langt væk fra udbruddenes epicentre. I alle tre tilfælde kan der
eksempelvis trækkes tråde til ændringer i samfundene i de nordiske lande – på godt og ondt.


Fri adgang til foredrag.



Mulighed for at købe sig en kop
kaffe og et tykke kage til
”Væresteds priser” - 20kr.



Der kræves ikke særlige
forudsætninger for at deltage i
foredraget.



Det er en god ide at skærpe sin
nysgerrighed, for der kommer helt
sikkert noget spændende frem
under foredraget.

Læs mere om foredraget på http://www.kulturcenter-laastrup.dk eller her

Brev til brugere af Kulturcenter Værestedet

Låstrup den 26. oktober 2018

Kære brugere og brugergrupper
I forbindelse med den forestående områdefornyelse i "Fjordklyngen" vil der også skulle ske
ting på Kulturcenter Værestedet, men hvor omfattende det bliver, vil afhænge af
økonomien. Først skal vi derfor, - ved hjælp af et konsulentfirma, - have udarbejdet en
overordnet plan over renoveringen, således at vi kan søge de nødvendige fondsmidler til
renoveringen.
I forbindelse med udarbejdelse af den overordnede plan, har Kulturcenter Værestedet og
konsulentfirmaet brug for jeres hjælp, da det er Jer, der er de daglige brugere af
Værestedet.
Det er bestyrelsens hensigt, at renoveringen både skal rumme nye muligheder og sikre
bedre rammer for de eksisterende brugere, således at både nuværende og nye brugere kan
rummes i en ny udgave af Kulturcenter Værestedet.
I kan hjælpe ved at komme med ideer og inspiration til hvilke ønsker I har til Kulturcenter
Værestedet i fremtiden. Derfor vil vi bede Jer som brugere og brugergruppe at tage tid til at
drøfte og besvare spørgsmål på side 2.
Skriv gerne nogle stikord ud for hvert spørgsmål.
Forslag og ideer lægges i postkassen eller afleveres til Tilde inden 1. december 2018.

På forhånd tak for jeres bidrag
Med venlig hilsen
Bestyrelsen, Kulturcenter Værestedet
Ps. Brevet er også vedhæftet nyhedsbrevet

Brugergruppe:____________________________________________________
Spørgsmål
Hvad drømmer I om i et
renoveret Kulturcenter
Værestedet?

Hvordan ser I de fysiske
rammer i fremtiden i
forhold til jeres aktivitet?

Hvordan ønsker I at Jeres
aktivitet ser ud om 10 år?

Har I forslag/ønsker til
andre/nye aktiviteter eller
muligheder på Kulturcenter Værestedet i
fremtiden?

Andet

Noter

