
Kulturcenter Værestedet – 
Live - streaming fra Århus Universitet 

 

Tirsdag den 9. Oktober 19.00 – 21.00 

 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. 

Kvantefysikken – atomernes vilde verden 
Forelæser: professor i kvantefysik Klaus Mølmer, Institut for Fysik og Astronomi, Aarhus Universitet 
Sprog: dansk 
Entré: gratis 
 

Hør om de eksperimenter og teoretiske overvejelser der førte til Niels Bohrs atom- og kvantefysik som 
fysikerne stadig diskuterer hvordan vi skal forstå – samtidig med at den anvendes med succes på alt fra 
stjerners liv til mikrochips i smartphones. 
 
Den danske fysiker Niels Bohr foreslog i 1913 en model for atomernes opbygning som minder om 
planeternes kredsløb om Solen i Solsystemet. Bohrs teori blev en forløber for den såkaldte kvantefysik hvis 
formler er utroligt præcise…….. 
 

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

 
I foredraget diskuterer professor Klaus Mølmer de eksperimentelle observationer og teoretiske 
overvejelser der førte til Bohrs atomfysik og til kvantefysikkens teoretiske formler. Niels Bohr udtalte at 
”…hvis nogen siger han kan tænke over kvanteproblemerne uden at blive svimmel, viser det blot at han 
ikke har forstået den mindste smule af dem.”. 
Klaus Mølmer vil forsøge at dele ud af sin egen svimmelhed over kvantefysikken, dens vidt forskellige 
fortolkninger og dens seneste teoretiske og eksperimentelle landvindinger. 

 
                                        

 
 

 

 

 

Niels Bohr (tv.) og Albert Einstein i samtale i den periode hvor kvantefysikken blev formuleret. 
Fotograferet i 1925.  
 

http://phys.au.dk/forskning/forskningsomraader/atomar-molekylaer-og-optisk-fysik/moelmer/
http://www.kulturcenter-laastrup.dk/
https://ofn.au.dk/foredrag/66


FOREDRAG  
 

TORSDAG D. 11. oktober kl. 19.30 

PÅ KULTURCENTER VÆRESTEDET 

 

”Ulven kommer” 
  

    Ulven kommer! 
    ”Juhuuuuu! Jeg er kommet tilbage!” 
    sang ulven på Jyllands sletter. 
    Straks hørtes jammer og klage 
    fra piger med røde hætter. 
 
    Bedstemødre med kyser 
    og jæg’re med fjer i hatten 
    ligger under dynen og gyser 
    og klaprer med tænder om natten. 
 
    Tror man på eventyret, 
    hvor ulven slår piger ihjel, 
    bør man nok se at få styret 
    den rædsel, der bor i én selv! 

 

Historien om ulven fra tidernes morgen til den igen dukkede op hos os i 
2012. Skal man være bange for den stygge ulv eller glæde sig over at 
den er vendt tilbage? Hvad gør man hvis man møder en ulv på sin 
skovtur? Hvordan går det egentlig med den danske ulve bestand?  
Der er nok at tage fat på. 

Ved Jens Frydendal, tidl. leder af Naturskolen i Viborg. 

Arrangør: Kulturcenter Værestedet 

Pris: 50,- kr. inkl. kaffe og kage. 

Tilmelding: 8669 4510  eller kulturcenter.laastrup@gmail.com 

 



Nyhed for mænd 

kom med til mande Yoga  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

Yoga er et supplement til din træning. 

 Du får mere kontrol, dynamik, energi og mere bevægelighed.  

 Du forbedrer din sport og træner din balance.  

 Yoga gør at du minimerer eller undgår skader i din sport, øger din smidighed og du har fokus på 

begge sider af kroppen. 

Er du ung eller ældre og føler du dig lidt stiv, med ømme muskler efter cykel turen, fodbold kampen, eller 

er du bare lidt stiv i kroppen. Så prøv at komme med til yoga kun for mænd og få kroppen strakt godt 

igennem og få smidigheden tilbage. Du skal nok få sved på panden og gang i hele kroppen under de 

forskellige øvelser. 

Alle kan deltage uanset alder, eller smidighed. Det drejer sig kun om lysten til at deltage :-) 

Læs mere om mande yoga her 

Det foregår på Kulturcenter Værestedet med en gratis prøve time 

Vi starter onsdag den 24. oktober fra kl. 19.45 til kl. ca. 20.50 

Vi har 5 gange i første omgang.  

Prisen er 400 kr. Kan betales både kontant og med mobil pay. 

Tilmelding eller yderlig info: 

Ring eller SMS, på 2984 7323 

Til Sundstrup Zoneterapi og Yoga instruktør Tove Frederiksen 

https://www.dgi.dk/fitness/fitness/artikler/mand-dig-op-til-mandeyoga


 Detektortræf 2018 i Fjordklyngen 

Mange lokale lodsejere havde i 2017 stillet jord til rådighed i de 6 landsbyer i Fjordklyngen, og mange 

frivillige trådte til og hjalp Fjordklyngen med arrangementet. Det blev en god succes, men selv om der var 

mange detektorførere, var det ikke muligt at komme ret langt i de mange hektar, der var stillet til rådighed. 

Efter weekenden kunne hverken detektorforeningen eller Fjordklyngen få armene ned. Over 300 fund 

indleveret til registrering på én weekend, det var over al forventning. 

Den gode succes indbød selvsagt til en gentagelse. Områder var der nok af, og Kulturcenter Værestedet 
viste sig at være et godt udgangspunkt for detektorforeningens aktivitet.  
Derfor blev det hurtigt aftalt, at det givtige samarbejde skulle gentages i 2018. 

I Weekenden den 5. til den 7. oktober stod der så detektortræf på programmet i de 2 foreninger. Igen 
mødte over 100 detektorfører op og denne gang til et noget bedre vejr end i 2017. Campingvogne blev 
stillet op og madrasser indtog soverummene på kulturcenteret. Det elektroniske udstyr blev fundet frem 
fra gemmerne, og så var det ud på markerne efter de kort, som viste, hvor der var lavet aftaler med 
lodsejerne. Læs mere om arrangementet og se fotos fra dagen på www.borupif.dk ellert her 
_______________________________________________________________________________________ 

Mikroafslutning i Borup IF efterår 2018 

Fredag eftermiddag var der afslutning for Borup/Skals mikrospillere og SUB88 U8-U10 pigespillere på 
Borup Stadion i Låstrup. 80 spillere, forældre og søskende deltog i arrangementet. Først med en god 
omgang fodboldtræning. Dernæst uddeling af guldmedaljer og sidst fælles pizzaaften for alle deltageren.  

Kiri Elkjær Hermansen og Torben Jepsen, der er trænere for SUB88 pigerne spillede på Borups nyeste bane, 
hvor der dels blev lavet sjove tekniske øvelser og der blev tid til en omgang fodboldrundbold. Endelig blev 

der plads til en fodboldkamp, hvor de 2 trænere deltog til 
glæde for de mange piger. Det er nu engang sjovt at drible 
uden om sin voksne træner, og det kunne nogle af pigerne 
sagtens klare.  

Gitte Thorsager og Sara Nygaard Ambrosius stod vanen tro i 
spidsen for alle de yngste Børn i Fokus og fodboldbørn op til 
U8 alderen. 19 spillere var med til de mindstes afslutning, og 
så var flere forældre også på banen for at give en hånd med, 
så dagens aktiviteter kunne gennemføres. Trænerne havde 
stillet aktivitetsbane op og der blev levet med fodbolde. 
Endelig indtog børnene den nye multibane, hvor der blev 
skudt på mål, spillet kamp og trænet skud…………..  

Læs mere fra afslutningen og se fotos på www.borupif.dk eller her 

http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/oktober/detektortraef-2018-i-fjordklyngen/
http://www.borupif.dk/
http://www.borupif.dk/forside/2018-nyheder/oktober/mikroafslutning-efteraar-2018/

