
HUSK -  
de spændende foredrag på Kulturcenter Værestedet fortsætter 

 
Tirsdag den 24. oktober kl. 19-21 

Hvad puttes der i vores mad? 
I efteråret 2017 slår Kulturcenter Værestedet et slag for 
udbredelse af viden om naturvidenskab og andre 
spændende almene emner.   

Hvad puttes der i vores mad er det 2. foredrag i en række 
på 7 i den naturvidenskabelige verdens navn 

Foredraget foregår via live-streaming direkte fra Aarhus 
Universitet, hvor er med på en kikker til de spændende 
foredrag 

Alle tirsdage er der fri adgang til foredrag 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 31. oktober kl. 19-21                      Hvorfor mennesker erobrede kloden 

Tirsdag den 7. november kl. 19-21                    Sære sanser 

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.  

 

 

 

https://ofn.au.dk/sted/166


 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

 
 

 
  

                                                         Fredag den 10. november kl. 16.00 til 21.00. 

                                                   og  Lørdag den 11. november kl. 9.00 til 16.00 

For priser og tilmelding eller andre oplysninger se vores hjemmeside 

http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/ 

 

 

Kreativ fritid, Låstrup  
Foredrag  

                      på Kulturcenter Værestedet    
 

Onsdag den 15. November kl. 19.30. 

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 

http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/
http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/
http://www.kreativhusflidlaastrup.dk/


Kom på Borup stadion lørdag eftermiddag kl. 13.30.  
Vore dygtige 2. holds spillere kan spille sig i serie 4 med en sejr over naboerne fra Skals. 

 

Efter serie 5 kampen spiller serie 3 mod Foulum kl. 15.30. Kan det unge hold fra Borup gentage sidste 
weekends overraskende point mod det absolutte tophold fra Viborg Søndermarken?? Kom og kig med. 

 


