
Det sker på Kulturcenter Værestedet… 

     

Tirsdag den 10. april kl. 19.00 – 21.00 

Ig Nobel Prize: first laugh, then think 
Lecture by the founder of the Ig Nobel Prize, Marc Abrahams, and three price winners. 

The Ig Nobel Prize is awarded for “peculiar research” that at first make us laugh and then think deeply. Attend 
this lecture for a humor-filled dive into the prize-winning research and find the vital answers to e.g. “Can a Cat 
Be Both a Solid and a Liquid?” 
 
The lecture is taught in English/Foredraget afholdes på letforståeligt engelsk. 

Vi kan igen invitere nogle af de forskere, der har modtaget den alternative Nobelpris - Ig Nobelprisen - til 
Aarhus Universitet. Det er svært at beskrive Ig Nobel-prisen og ikke mindst foredragsholdernes 
forelæsninger - det skal opleves. Her er et forsøg:  
Prisuddelingen finder sted hvert år i en reklamebror ved en stor gala ceremoni på Harvard University, USA 
og er orkestreret af prisen grundlægger Marc Abrahams . Nobelprisen fokuserer ti årets 
forskningsresultater, der er exceptionelt kreative, usandsynlige og bizarre, men stadig alvorlige. At sætte 
det på en anden måde: Prisen går til "ejendommelig forskning", der i første omgang får os til at grine og 
derefter efterfølgende giver os mad til tanker.   
Prisen dækker en bred vifte af videnskaber, dog med hovedvægten på naturvidenskab, medicin og 
samfundsvidenskab. Generelt gives præmierne til respekteret seriøs forskning, der er offentliggjort i peer-
reviewed videnskabelige tidsskrifter.   
Aftenen begynder med en kort forelæsning fra grundlæggeren af prisen Marc Abrahams, der med et glimt i 
øjet vil tale om præmien, ceremonien ved Harvard University og nogle af de seneste års prisvindere og 
deres forskning "som hverken kan eller burde gentages ". Herefter vil lancerne i ln nobelprisen nedenfor 
forklare og måske vise deres prisvindende resultater:  
Marc-Antoine Fardin , Institut Jacques Monod, CNRS, Université Paris Diderot - for at anvende 
væskedynamik til at undersøge spørgsmålet "Kan en kat være både fast og flydende?".  
Marisa López-Teijón og Alex Garcia-Faura , Institut Marquès, Spanien - for at vise, at et udviklende 
menneskefoster reagerer stærkere på musik, der spilles elektromekanisk inde i moderens vagina end til 
musik, der spilles elektromekanisk på moderens mave. (2017 OBSTETRICS PRIS).  
Minna Lyons University of Liverpool, Det Forenede Kongerige - for at samle bevis for, at folk, der 
sædvanligvis opholder sig sent, i gennemsnit er mere selvbevidste, mere manipulerende og mere 
psykopatiske end folk, der sædvanligvis opstår tidligt om morgenen. (2014 PSYCHOLOGY PRIS).  
Advarsel: Foredragene er ikke egnede til den humorløse. :-)  

 Efter nogle fantastiske foredrag i efteråret 2017 forsætter Kulturcenter 

Værestedet uge 13 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: 
10-04-2018: Ig Nobel Prize: first laugh, then think 

17-04-2018: Myrer 

01-05-2018: Reward, prediction and brain dopamine 

Mere om de enkelte foredrag, - klik her....Se tr 
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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. 

mailto:kulturcenter.laastrup@gmail.com


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   
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Borup IF/Skals FF 

Opstart på Borup Stadion 
Fredag d. 13. april kl. 16.15 

Opstarten på Borup Stadion, vil være leg med og uden bold. 

 

 

 

 

 

 

 

U7 årgang 2011 

Træner Jan Sørensen Tlf. 22819377  

Opstart 9. april kl. 17.00 i Ulbjerg 

_________________________ 

U6 – U5 Piger og Drenge  

Årgang 2012 – 2013 

Samarbejde med Skals  

Træner Gitte N. Thorsager  Tlf. 28405082       

_________________________ 

Børn i Focus: ca. 3 – 4 årige : 

Sara Ambrosius Tlf. 60121665 

Pernille Mikkelsen Tlf. 22179433 

Ca. kl. 17.15 vil der være pølsehorn og saft samt info om den kommende 

sæson. 

 



 Salget af billetter til DBU Fodboldskole 2018 er nu startet. I SUB88 samarbejdet skiftes de 3 moderklubber 

Skals FF, Ulbjerg IF og Borup IF til at afvikle fodboldskolen, og i 2018 er det Borup Idrætsforening, der er 

vært. Det vil sige, at det er Borup Idrætsforening, der stiller med skoleleder og trænere, og det er Borup 

Idrætsforening, der forestår afvikling og beslutter, om der skal tilbydes madordning mv. Mere om det 

senere her på hjemmesiden. 

 

Tilmelding foretages via billetnet på Internettet på dette link. Søg derefter på Skals. 

 
Alle der tidligere har deltaget i DBUs fodboldskole har fået en mail direkte i mailboksen, så det skulle lette 
tilmeldingen til årets skole i SUB88. 

Børn født i årene 2003 til 2010 kan tilmeldes skolen. 

Fodboldskolen afvikles i Uge 27 på Borup Stadion, Låstrupbakken 10 i Låstrup. Skolen starter mandag den 
2. juli kl. 1000 til fredag den 6. juli kl. 1500. Låstrup holder byfest i Uge 26, så byfestteltet bliver stående på 
stadion, så spillerne har mulighed for at komme ind og spise, hvis det skulle være dårligt vejr. 

Der bliver mulighed for at tilkøbe middagsmad i byfestteltet alle ugens dage. Der modtages samlet 
bestilling af dette umiddelbart op til arrangementet. 

Borup Idrætsforening holdt senest den store fodboldskole i 2016. Den gang blev der arrangeret 
morgenpasning i klubhuset, så fodboldskolens deltagere kunne komme til morgenmad, når forældrene 
skulle på arbejde. Det samme tilbud gives igen ved årets fodboldskole. 

Desuden blev der i 2016 arrangeret overnatning for de ældste deltagere én af nætterne. Det blev en god 
succesfuld aften, hvor fodboldspillerne hyggede sig. Hvis der er opbakning til at lave en overnatning igen 
og forældrehjælp til arrangementet, så er det også en mulighed ved dette års fodboldskole. 

Se evt. omtale og fotos fra fodboldskolen i 2016 på dette link. 

 

https://www.dbu.dk/boern_og_unge/events_og_staevner/dbus_fodboldskole/for-deltagere/map?q=1fa51fd3-99df-40eb-98d6-580f69674977&p=03599839-9297-4499-b950-ee97db958e49&ts=1522936661&c=dbudk&e=billet18&rt=Safetynet&h=24f6d724a990f60fe3b469c4a655ae79
http://www.borupif.dk/forside/2016-nyheder/juli/fodboldskolen-i-borup-idraetsforening-afslutning/

