
HUSK -  
de spændende foredrag på Kulturcenter Værestedet fortsætter  

Tirsdag den 31. oktober kl. 19-21 

Hvorfor mennesker erobrede kloden 
Foredrag ved professor i bioinformatik, Mikkel Heide 
Schierup, Institut for Bioscience og Center for 
Bioinformatik, Aarhus Universitet og 
professor i evolution, Trine Bilde, Institut for Bioscience, 
Aarhus Universitet   
 
 
 
Hvorfor forsvandt neandertalere og denisovanere for 
mellem 20 og 60.000 år siden og hvorfor vandt vi – det 
moderne menneske – kampen? Er det den stærkeste der 
vinder den evolutionære udvikling eller afgør et samarbejde 
mellem individer udviklingsforløbet? 
 

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

Der fri adgang til foredraget 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 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.  

http://pure.au.dk/portal/da/mheide@birc.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/mheide@birc.au.dk
http://pure.au.dk/portal/da/trine.bilde@bios.au.dk
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/


Fjordklyngens detektortræf 2017 
Der var bip og båt i ørerne på de mange metaldetektorfolk fra Midtjysk Detektorforening, da de i 
weekenden holdt Detektortræf på Kulturcenter Værestedet i Låstrup. Udgangspunktet var Værestedet, 
men målet strakte sig over hele Fjordklyngens område. Fredag var det fortrinsvis Låstrup/Nr.Rind området, 
lørdag Sundstrup/Ulbjerg og søndag var det Ulbjerg/Store Torup. 

Detektorfolkene brugte mange timer på agrene hos de lokale lodsejere, der velvilligt havde stillet deres 
marker til rådighed. Lørdag var hele 106 detektorfolk samlet med deres metaldetektor i hånden, og så var 
der god mulighed for at få afsøgt et kæmpe område. Det blev også til rigtig mange fine fund, der alle blev 
registreret med GPS-lokation og findetidspunkt. Fundene blev søndag udstillet for lokale interesserede på 
Kulturcenter Værestedet og indleveres efterfølgende til Viborg Museum. 

Midtjysk Detektorforening var yderst tilfredse med weekendens forløb. Der blev fundet rigtig mange flotte 
fortidsminder. Mønter, knapper, håndsmedede søm, fibler (datidens sikkerhedsnåle) og rigtig mange andre 
flot ornamenterede genstande. Alle dukkede op af jorden efter den ønskede båt-lyd i metaldetektoren. 
Ofte med jubeldans og stolt fremvisning for de øvrige detektorfolk og andre interesserede. 

Detektorforeningen var ikke blot tilfredse med de fysiske fund, som de gjorde. De var også yderst tilfredse 
med det sociale sammenhold omkring weekenden, og tilfredse med samarbejdet med Fjordklyngen, der 
stod for det praktiske arbejde. Mange frivillige var gennem weekenden samlet for at give en hånd med til 
madlavning, udbringning af madpakker, printning af skilte og meget mere. 

Henrik Ernst fra Skals var initiativtager og kontaktperson til detektorforeningen. Han var desværre 
sygemeldt og deltog ikke i arrangementet. Han kan dog fortsat være stolt af, at hans initiativ blev en stor 
succes for alle parter. 

Ved lørdagens kammeratskabsaften blev Hans Kurt Tougård udnævnt til Årets Lodsejer 2017. Dette som 
tak for den store hjælp han har ydet til detektorforeningen med at skaffe kontakt til lokale lodsejere og 
oplysning om ejere og brugere af interessante marker i området. 

Eva Nielsen og Inge Carlskov fra Fjordklyngen blev hyldet for deres store engagement og samarbejde med 
detektorforeningen omkring planlægning, madplan og samling af frivillige til arrangementet. Det har været 
et stort arbejde, men der var ros fra alle parter, og så forventes arrangementet tilmed at give et godt 
økonomisk overskud til foreningen og til Kulturcenter Værestedet, der var rammen omkring 
arrangementet.  Læs hele referatet på www.borupif.dk eller her 
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Se flere fotos fra arrangementet på dette link.  

 

Ikke alt hvad der glimter er guld.  

Her ser de lokale gæster noget af det skrot, der 

blev bjerget fra de lokale marker. 

Repræsentanter for Kulturcenter Værestedet og 

Fjordklyngen 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2017-nyheder/oktober/fjordklyngen-detektortraef-2017/
http://www.borupif.dk/galleri-oversigt/detektortraef-2017/

