Nyt gratis streamingforedrag på Kulturcenter Værestedet
Tirsdag den 19. februar 2019, kl. 1900. Mulighed for at købe kaffe
og kage i pausen.
Hør om hvordan
forskningen i
nydelse og begær
kan være en nøgle
til at forstå hvordan
vores hjerne er
indrettet og
hvordan vores
livskvalitet kan
forbedres.
Hjerneforsker Morten
Kringelbach er verdens
førende ekspert i nydelse
og hvordan sanselig og
social nydelse i høj grad er
med til at definere vores
liv, men også hvordan
manglen på nydelse, anhedoni, har stor betydning for lidelser som
depression, kronisk smerte og spiseforstyrrelser.
På tværs af alle kulturer er det fx klart at musik giver velvære, glæde og
hjælper sociale relationer. Forskningen har givet ny indsigt i hvordan det i
musik og andre kunstformer er forventningsglæden som kan føre til nydelse.
Og hvordan mere generelt vores forventninger og forudsigelser er væsentlige
elementer til at give mening med livet. I flygtige øjeblikke kan det føre til
nydelse, men på længere sigt kan det hjælpe med at fylde vores tilværelse med
meningsfuldhed, retning og formål.
Du vil høre om hvordan resultater fra computermodellering og
hjerneskanninger, som måler aktiviteten i levende menneskehjerner,
afdækker hvilken betydning mange nydelser som fx mad, sex, rusmidler og
musik har for vores livskvalitet.
Med venlig hilsen
Kulturcenter Værestedet
Eva og Leif

Koncert i Låstrup Kirke torsdag d 21. februar, kl. 1900

4 unge musikere fra vores lokalområde spiller jazzstandard, velkendte sange og egne
kompositioner med udgangspunkt i vinter, lys og livskraft.
Arrangør er menighedsrådet Ulbjerg- Lynderup-Låstrup sogne.
Gruppen Jazzonators består af Clara El Jamal Asger Klinkby Jørgensen Lasse Bitsch Jensen og
Alfred Lykke Nielsen. De 4 lokale musikere begyndte at spille sammen på Musikalsk Grundkursus
(MGK) i Viborg for nogle år tilbage. De fandt hurtigt ud af, at de spillede godt sammen og havde en
fælles interesse for jazzmusikken. Ifølge de 4 unge musikere, var det ikke kun musikalsk, at de
spillede godt sammen, for de havde det også godt med hinanden og spillede menneskeligt godt
sammen.
Alfred og Clara kommer fra henholdsvis Ulbjerg og Låstrup. I dag bor de alle fire i Århus og
studerer henholdsvis til lærer og til datalog. Musikinteressen lever fortsat, og derfor vil de gerne
vise lokalområdet, hvad de har lært og vender i den anledning tilbage til Låstrup Kirke med en
koncert.
Her bydes på jazzstandarder, velkendte sange
og egne kompositioner, som overskriften
angiver med udgangspunkt i vinter ,lys og
livskraft.
Koncerten finder sted i Låstrup Kirke torsdag
21. februar, kl.1900
Menighedsrådet byder alle velkommen til en
dejlig musisk oplevelse.

Låstrup – Nr. Rind Vandværk a.m.b.a.
Afholder ordinær generalforsamling torsdag den
21. februar 2019 kl. 1930 på Kulturcenter
Værestedet i Låstrup.
DAGSORDEN
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Valg af dirigent.
Bestyrelsens beretning.
Det reviderede regnskab forelægges til godkendelse.
Budget for det kommende år forelægges til godkendelse.
Behndling af indkomne forslag.
Valg af medlemmer og suplanter til bestyrelsen.
Valg af revisorer og revisorsuppleanter.
Eventuelt.
Med venlig hilsen
på bestyrelsens vegne
Jens Ole Skovgaard Jensen

Efter generalforsamlingen er vandværket vært ved et lille
traktement bestående af kiks, ost og et glas vin.

NB: Se diverse oplysninger om vandværket på vandværkets
hjemmeside. (www.laastrupnrrindvand.dk)
f.eks. oplysninger om vedtægter, regulativ, takstblad og
vandkvalitet m.m. der kan i finde mange gode oplysninger

Fællesspisning
på Værestedet
Så er der igen fællesspisning på Værestedet. Vi mødes og spiser et godt
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.

Lauras madhold går i køkkenet og laver mad ☺

Mandag d. 25. februar
Kl. 18.00
Forloren hare m. kartofler og surt
& citronfromage til dessert
Øl og vand kan købes

Pris: voksne 50,- børn 25,Tilmelding senest fredag d. 22. februar hos Tilde på
kontoret. tlf: 86694510/61334511.
Mail: kulturcenter.laastrup@gmail.com

Nyhedsmail til Borup Idrætsforenings medlemmer og borgere i Låstrup og Nr.Rind
Som det tidligere er oplyst er Børge Nielsen stoppet med at udgive
nyhedsmailen. Låstrup Lokalråd ved Morten Nielsen forsøger at
videreføre Børges gode arbejde gennem mange år.
Skiftet betyder, at materiale til nyhedsmailen fremover skal sendes til
Laastrup@outlook.dk i stedet for direkte til Børge. Det er i øvrigt
samme mail, hvorfra nyhedsmailen sendes ud.
Informationer om arrangementer og initiativer med interesse for
borgerne i Nr.Rind og Låstrup og medlemmerne i Borup
Idrætsforening kan optages i nyhedsmailen. Herunder også åbent husarrangementer, generalforsamlinger, kurser, omtaler mv.

