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UNF Aalborg sæsonprogram efterår 2016

Velkommen til en ny sæson
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening, Aalborg byder i denne
sæson på 12 spændende naturvidenskabelige arrangementer, herunder
et foredrag om Alkohol og Tømmermænd, samt et foredrag om hvordan
man bygger en satellit

Søren A. H. Bjergmark
Formand for
UNF Aalborgs bestyrelse

Vi tilstræber os på at løbende arrangere nye foredrag, både til denne
og næste sæson, så hold øje med vores hjemmeside aalborg.unf.dk for
at følge med det seneste nye. Vi er også på Facebook, hvor vi vil poste
opdateringer og hvor alle vores arrangementer bliver oprettet, så du
aldrig glemmer et arrangement fra UNF Aalborg igen!

Aalborgs bestyrelse
Formand:

Søren Aksel Helbo Bjergmark

sahb@unf.dk

Næstformand:

Jacob Bundgaard

jac@unf.dk

Kasserer:

Anders Peter Væsel

apv@unf.dk

Sekretær:

Lonnie Maria Hansen

lmh@unf.dk

Arrangementsansvarlig

Martin Sohn Christensen

ms@unf.dk

Bestyrelsesmedlem:

Rasmus Christian Pedersen

rcp@unf.dk

Bestyrelsesmedlem:

Tobias Bruun Aakjær

taa@unf.dk
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HVILKE AF PLANETENS
UDFORDRINGER VIL DU LØSE?
VÆ LG É N A F A A L B O R G U N I V E R S I T E T S
M A N G E I N G E N I Ø R U D DA N N E L S E R
OG SKAB FREMTIDENS
LØSNINGER FOR OS ALLE.

BLIV FX INGENIØR INDEN FOR:
B I OT E K N O LO G I
BYGGERI
BYPLANLÆGNING
ELEKTRONIK
ENERGI
G LO B A L E F O R R E T N I N G S S YS T E M E R
I T O G S O F T WA R E
K E M I O G K E M I T E K N O LO G I
M A S K I N KO N S T R U K T I O N
M I L J Ø T E K N O LO G I
N A N OT E K N O LO G I
P R O D U K T- O G D E S I G N P S Y KO LO G I
PRODUKTION
S U N D H E D S T E K N O LO G I
T E K N O A N T R O P O LO G I

LÆS MERE PÅ
INGENIØR.AAU.DK
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Kom med til foredrag
Altid up to date
Medlemskab
Det kræver medlemsskab at være med til UNF’s arrangementer.
Hvis du går på en af vores medlemsinstitutioner, så kan du
blive medlem gratis. Ellers koster det 75 kr at blive medlem. Et
medlemsskab gælder i den indeværende halvårssæson og den
næste - dsv. at hvis du melder dig ind i sæson 2016E, så kan
du komme ind til alle arrangementerne i efterår 2016 og foråret
2017!
Du kan tjekke om dit uddannelsessted er medlem på næste
side, og ellers findes en opdateret liste på
aalborg.unf.dk/gym.

Besøg vores hjemmeside på
www.aalborg.unf.dk, som altid
er opdateret med de nyeste
informationer vedrørende
vores arrangementer. Der
kan godt opstå ændringer
i forhold til det trykte
program, så det er en god
idé løbende at holde øje med
hjemmesiden.

Om UNF
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening er en forening af
unge frivillige, primært studerende. Vi arbejder for at udbrede
kendskabet til og fremme interessen for naturvidenskab
og teknik. Den primære målgruppe er elever fra STX, HTX
og HF, men alle med interesse for natur-, sundheds- og
ingeniørvidenskab er meget velkomne. Foredragene i
programmet er fordelt mellem de mange spændende grene
af naturvidenskaben og det faglige niveau er tilpasset
ungdomsuddannelserne, så alle kan følge med.
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Gratis adgang!
Ja, du læste rigtigt!
Studerende fra medlemsinstitutioner kan blive gratis medlemmer, og kommer derved
gratis ind til alle vores arrangementer i efteråret 2016 samt foråret 2017 mod fremvisning
af gyldigt studiekort.
Tjek listen herunder for at se om din uddannelsesinstition er med:

Aalborg Katedralskole
Aalborg Studenterkursus
Aalborg Tekniske Gymnasium
Aalborg Universitet
Aalborghus Gymnasium
Brønderslev Gymnasium og HF
Dronninglund Gymnasium
EUC Nord, Teknisk Gymnasium Frederikshavn
EUC Nord, Teknisk Gymnasium Hjørring
Hasseris Gymnasium
Nørresundby Gymnasium og HF-Kursus
Støvring Gymnasium
Thisted Gymnasium & HF kursus
University College Nordjylland
Vesthimmerlands Gymnasium og HF
VUC & HF Aalborg

Se en opdateret liste på: aalborg.unf.dk/gym
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Første gang til foredrag
De fleste af vores foredrag foregår i CREATE, Rendsburgsgade 14 i Aalborg. Det ligger lige
mellem Larsen Waterfront og First Hotel, og i kort afstand fra Nytorv Busstoppesteder.
Hvis du er i bil findes der en parkeringskælder ved Musikkens Hus, samt ved Friis. Alternativt er
der enkelte gratis pladser v. Karolinelund.
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Efterårssæson 2016
Workshop

Foredrag

Studieture

In English

September		
D. 06/9
Det moderne astronomiske verdensbillede
D. 27/9
Robomorphosis
D. 29/9
Why do we need complex numbers

Side 10
Side 11
Side 12

Oktober
D. 04/10
D. 06/10
D. 11/10
D. 13/10
D. 22/10
D. 25/10

Fra jord til jord
Biosikring og biologiske våben
Når demens kan måles i milimeter
Hvordan bygger man en satallit?
Bliv frivillig i UNF!
Alkohol og tømmermænd

Side 14
Side 15
Side 16
Side 18
Side 19
Side 20

November
D. 01/11
D. 08/11
D. 17/11

Ting, jeg ikke vil arbejde med!
På jagt efter nyt liv i det ukendte
The brain

Side 21
Side 22
Side 23
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Forslag til næste sæsons foredrag?
Så send venligst en mail til os via forslag@aalborg.unf.dk, så vil vi
gøre, hvad vi kan for at få det arrangeret.
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Vil du være med på holdet?
Har du lyst til at møde nye venner, udbrede naturvidenskab og samtidig udvikle dig personligt? Så
send en mail til join@aalborg.unf.dk og så vil vi sørge for, at du kommer godt med.

Skriv til os på join@aalborg.unf.dk og
kom med på holdet!
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Peter Jakobsen | Adjunct Professor, Dark Cosmology Centre.

Det Moderne Astronomiske Verdensbillede
Foredrag
Hvor langt væk er stjernerne og hvad får dem
til at lyse? Hvor gamle er de? Hvad er Jordens
og Solens ultimative skæbne? Hvor kommer
grundstofferne fra? Hvorfor er det mørkt om
natten? Kan man se tilbage i tiden? Har universet
en begyndelse og en ende? Hvad er mørkt stof
og mørk energi?
Peter Jakobsen vil i foredraget forsøge at
skitsere, hvordan de sidste årtiers astronomisk
forskning har givet os svar på mange af disse
fundamentale spørgsmål.

Tilmelding på aalborg.unf.dk
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Tirsdag d. 06. September kl. 19:00
Aalborg Universitet, CREATE
Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg

UNF Aalborg sæsonprogram efterår 2016
Christian Gjørret | Vive Les Robots!

Robomorphosis
Foredrag
Tirsdag d. 27. September kl. 17:00
Aalborg Universitet, CREATE
Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg

I den første del af foredraget vil vi med afsæt
i teaterstykket R.U.R. (Rossums Universielle
Robotter), hvorfra begrebet robot stammer
fra og Franz Kafka’s novelle Metamorphosis
(Forvandlingen), se på hvordan robot teater
og performance kan fungere som som et
transformerende værktøj for interessen for
udbredelse af brugen af robotteknologi indenfor
social innovation og entreprenørskab.
Efter pausen vil vi med udgangspunkt i ulykken
på Fukushima I atomkraftværket, belyse
hvordan forskningen og udviklingen af robotter
i Japan ændrede karakter, og hvilke typer af
robotter, som forventes at vil vinde mere indpas
indenfor
samfundsudviklingen
og måske også
Tilmelding
på aalborg.unf.dk
vil forandre den indenfor de kommende år,
inden en afsluttende samtale med publikum, om
hvilke fordele og ulemper der er med brugen af
robotteknologi.

Tilmelding på aalborg.unf.dk
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Horia Cornean | Professor in Mathematics, AAU

Why do we need complex numbers?
Foredrag
We shall first prove that the square of any
real number A is positive, hence the equation
A^2+1=0 cannot have real solutions.
So why bother solving it anyway? Is it worth
complicate our lives with some strange
construction which takes us out of the real line?
Are these complex numbers useful?
The short answer to all these questions is yes.
More details will be given during the talk.

Signup on aalborg.unf.dk
Tilmelding på
sh!aalborg.unf.dk
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Torsdag d. 29. September kl. 19:00
Aalborg Universitet, CREATE
Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg

UNF Aalborg sæsonprogram efterår 2016
BATMAN, maskeret hævner i Gotham city

Få rabat på KVANT
TITEL
KVANT er et tidsskrift for fysik, geofysik og
Undertitel
astronomi, der udkommer 4 gange om året.

Artiklerne skrives af forskere og vil ofte kunne
læses med udbytte af gymnasieelever og stuStudietur
derende. KVANT indeholder desuden sektioner
Lørdag
d. nyheder,
9. Septemper
kl. 13:00
med
opgaver
og aktuelle bøger,
og på biogasanlægget, der inkludere en
Besøg
rundvisning på anlægget og lidt fortælling om
detUniversitet
er medlemsblad
forT)en række foreninger.
Aalborg
(auditorium
Strandvejen 35, 9000 Aalborg

aktuelle forskningsprojekter.

KVANT tilbyder alle medlemmer af UNF
Besøg
abonnement for kun 125 kr. det første
årpå Foulumgaard (knap 5 minutters
kørsel fra biogasanlægget) hvor der bl.a.
(herefter normalpris 180 kr).

forskes i produktionen af energiafgrøder til
biogasproduktionen.

Du kan tegne abonnement på www.kvant.dk.
Opgiv venligst hvilken halvsæson du er Fremvisning
meldt
af de fistulerede køer (køer med hul
ind, så du får rabatten.
i maven). Koen er en fin model for hvad der sker
inde i en biogasreaktor.

Tilmelding på aalborg.unf.dk

Aktuel
NATURVIDENSKAB
FORSKNING • ERKENDELSE • TEKNOLOGI

Få rabat på bladet
Som medlem af UNF får du 20% rabat på et abonnement.
Tilmeld dig via hjemmesiden: aktuelnaturvidenskab.dk
Du kan også tilmelde dig e-nyhedsbrevet og få nyt fra
Aktuel Naturvidenskab i din mailboks. Det er gratis.
Mød os på Facebook.com/aktuelnaturvidenskab
Aktuel Naturvidenskab er et landsdækkende tidsskrift
med nyheder og baggrund fra den naturvidenskabelige
verden. Bladet udgives i et samarbejde mellem 6 danske
forskningsinstitutioner.
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Martin Worm-Leonhard | Cand. Polyt, SDU

Fra jord til jord

Hvad sker der med kroppen når vi dør
Foredrag
Liv og død har altid haft en evne til at fascinere,
forundre og skræmme mennesket. I dette
foredrag vil vi beskæftige os med begreberne
fra en naturvidenskabelig vinkel: Hvad vil det
egentlig sige at noget er levende? Det tror vi
at vide instinktivt, men det er faktisk ikke helt
nemt at definere. Når vi forhåbentlig har fået på
plads, hvad det vil sige at være levende, så kan
vi jo straks derefter begynde at overveje, hvad
der sker, når de processer ophører. Det er jo
forholdsvist dyrt at være i live, sådan rent energimæssigt, så når vi ikke længere har energi til
at holde indersiden på indersiden, hvad sker der
så med vores krop?
Selvom kroppen har det med at blive lidt
rodet efter døden, så kan vi jo stadig foretage
målinger på den, og f.eks. finde ud af om en
afdød har taget stoffer - men vi kan også se på
skeletter fra middelalderen hvor høj skelettets
ejer var, sådan omtrent. Med moderne teknologi
kan vi meget mere - men hvor meget? - og
hvordan?
Herefter har vi forhåbentlig alle fået et mere
afslappet forhold til døden - i det mindste betragtet det som den naturlige proces det er.

Tilmelding på aalborg.unf.dk
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Torsdag d. 29. September kl. 19:00
Aalborg Universitet, CREATE
Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg
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Charlotte Juhl Vestergaard | Cand.scient.biologi, Center for biosikring og beredskab

Biosikring og biologiske våben
Studietur
Foredrag
Lørdag d.d.9.6.Septemper
Torsdag
Oktober kl.kl.
17:00
13:00
Aalborg Universitet,
Universitet (auditorium
CREATE T)
Strandvejen 35, 9000
Rendsburgsgade
14, 9000
Aalborg
Aalborg

Teknologi
Besøg
på er
biogasanlægget,
en uundværlig drivkraft
der inkludere
for en
rundvisning af
udviklingen
påvidensamfund.
anlægget og lidt
Men
fortælling
viden, som
om
aktuelle forskningsprojekter.
anvendes
i gavnlig og legitim forskning, har i
visse tilfælde også potentiale til at gøre skade.
Besøg
Og
historien
på Foulumgaard
viser, at udviklingen
(knap 5 minutters
i biologiske
kørsel har
våben
fra biogasanlægget)
fulgt den bioteknologiske
hvor der udvikling
bl.a.
forskes i produktionen af energiafgrøder til
tæt.
biogasproduktionen.
Dette foredrag vil tage udgangspunkt i, hvordan
Fremvisning
Center
for Biosikring
af de fistulerede
og –Beredskab
køer (køer
(CBB),
medder
hul
i maven).
er
nationalKoen
myndighed
er en finfor
model
biosikring,
for hvad
arbejder
der sker
indeati en
for
forebygge
biogasreaktor.
udvikling af biologiske våben
uden at lægge hindringer i vejen for den
bioteknologiske udvikling.

Tilmelding på aalborg.unf.dk
Tilmelding på aalborg.unf.dk
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Lasse Riis Østergaard

Når demens kan måles i millimeter
Studietur
Foredrag
Medicinske
Besøg
på biogasanlægget,
billeder er i stigende
der inkludere
grad med
entil
rundvisning
at
danne grundlag
på anlægget
for diagnose
og lidt og
fortælling
behandling
om
aktuelle
af
en lang
forskningsprojekter.
række sygdomme. Den teknologiske
udvikling indenfor radiologien har muliggjort
Besøg
at
læger
påved
Foulumgaard
brug af eksempelvis
(knap 5 minutters
røntgen,
kørsel fraCTbiogasanlægget)
ultralyd,
eller MR kan kigge
hvorind
deri kroppen
bl.a.
forskes
på
patienten.
i produktionen
Herved kan
af energiafgrøder
lægerne f.eks. se
til om
biogasproduktionen.
en
knogle er brækket, om et foster udvikler
sig normalt, eller om en patient har en tumor i
Fremvisning af de fistulerede køer (køer med hul
hjernen.
i maven).
Det
er dogKoen
ofte er
ikke
en let
fin at
model
fastslå
forentydigt,
hvad derom
sker
indeer
der
i en
sygt
biogasreaktor.
væv eller, om der er indikationer
på sygdom hos patienten. Heller ikke om
sygdommen har udviklet sig siden sidste
scanning eller røntgen-optagelse. Ved brug af
Tilmelding
på aalborg.unf.dk
medicinsk
billedanalyse
er det i princippet muligt
at se det som lægen ikke kan se og at måle
det som lægen ikke kan måle i de medicinske
billeder.
Foredraget vil introducere metoder og
anvendelsesområder indenfor medicinsk
billedanalyse med særligt fokus på
neurodegenerative sygdomme såsom
Alzheimers sygdom. Igennem flere års forskning
på Aalborg Universitet har vi udviklet metoder
til at måle hvorledes hjernen forandrer sig ved
Alzheimers sygdom og hvorledes dette adskiller
sig fra den normale hjerne og andre sygdomme
som forårsager forandringer i hjernen.

Tilmelding på aalborg.unf.dk
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Lørdag d.
Tirsdag
d. 9.
11.Septemper
Oktober kl.kl.17:00
13:00
Aalborg Universitet,
Universitet (auditorium
CREATE T)
Strandvejen 35, 9000
Rendsburgsgade
14, 9000
Aalborg
Aalborg
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BATMAN, maskeret hævner i Gotham city

TITEL
Studietur
Lørdag d. 9. Septemper kl. 13:00
Aalborg Universitet (auditorium T)
Strandvejen 35, 9000 Aalborg

Besøg på biogasanlægget, der inkludere en
rundvisning på anlægget og lidt fortælling om
aktuelle forskningsprojekter.
Besøg på Foulumgaard (knap 5 minutters
kørsel fra biogasanlægget) hvor der bl.a.
forskes i produktionen af energiafgrøder til
biogasproduktionen.

Vil du gøre
en forskel?

Fremvisning af de fistulerede køer (køer med
hul i maven). Koen er en fin model for hvad der
sker inde i en biogasreaktor.

Tilmelding på aalborg.unf.dk

Har du en virkelig god idé til et naturfagligt projekt? Eller har du
allerede gjort en ny opdagelse, lavet en fantasifuld opfindelse
eller skrevet et spændende, teoretisk projekt?
Så deltag i Unge Forskere, Danmarks største talentkonkurrence
inden for naturvidenskab, teknologi og sundhed. Konkurrer om
vilde rejsepræmier og op til 25.000 kr. og vind med hjernen!
Send os dit projekt inden den 1. marts 2017
Læs mere på ungeforskere.dk

ungeforskere.dk
Sponsorer mfl.
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Studentspace | Aalborg Universitet

Hvordan bygger man en satellit?
Foredrag
Kunne du tænke dig at høre hvordan man
designer og bygger en satellit? Så er dette
foredrag helt sikkert noget for dig!
I AAU Student Space har studerende på Aalborg
Universitet igennem mere end 10 år udviklet
og opsendt mini-satellitter, og indtil videre er 5
satellitter blevet sendt i kredsløb om Jorden.
Det lidt specielle er, at det er de studerende,
der står for det hele, dvs. design, konstruktion
og tests, samt internationale kontakter og
opsendelse.
Alle studerende kan deltage, og fra og med
2. semester er der faktisk studerende, der
arbejder med satellitter.
I løbet af aftenen kan du høre om, hvordan en
satellit er opbygget, hvordan man sikrer sig at
satellitten fungerer i rummet, og om nogle af
de oplevelser og erfaringer der er blevet gjort i
forbindelse med opsendelsen af de to seneste
satellitter. Måske vi også får tid til at snakke lidt
om fremtidsplanerne for den næste generation
af satellitter fra AAU.

Tilmelding på aalborg.unf.dk
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Torsdag d. 13. Oktober kl. 19:00
Aalborg Universitet, CREATE
Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg

UNF Aalborg sæsonprogram efterår 2016
Søren Aksel Helbo Bjergmark | Formand, Ungdommens Naturvidenskabelige Forening.

Bliv frivillig i UNF!
Foredrag
Lørdag d. 22. Oktober kl. 13:00
Aalborg Universitet, BASIS.
Strandvejen 12-14, 9000 Aalborg.

Bliv frivillig i UNF Aalborg!
Til dette foredrag vil frivillige fra UNF Aalborg
fortælle mere om deres arbejde, og har du lyst
kan du bagefter melde dig som frivillig.
Som frivillig i UNF Aalborg får du både et stort
socialt netværk og CV materiale du også kan
bruge senere professionelt.
UNF laver på landsplan også en hel del
aktiviteter og det er dermed også en god måde
at få udvidet netværket også til folk andre
steder i landet. Eksempelvis bliver der årligt
afholdt 2-3 landsdækkende arrangementer hvor
alle UNF’ere mødes til arbejde og fest.
Har du lyst til større indflydelse og at stå for
prioriteringen af UNF Aalborgs aktiviteter
så kan du vælge at tage et år i bestyrelsen.
Bestyrelsen bliver valgt én gang årligt i marts
og som medlem af UNF Aalborg har du en
stemme til denne.
Læs mere om at være frivillig på https://
aalborg.unf.dk/bliv-frivillig

Tilmelding på aalborg.unf.dk
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Bjarne Jochimsen | Professor Emeritus, Institut for Molekylærbiologi og Genetik. AU

Alkohol og tømmermænd
Foredrag
Alkohol (ethanol) dannes ved naturlige
gæringsprocesser og er et accepteret
rusmiddel i de fleste kulturer. De fleste af os
kender nok til de effekter, som indtagelse af
alkohol kan have. Vi optager alkohol gennem
maven og tarmen, hvorfra den føres til hjernen,
som påvirkes så vi bliver mere frigjorte. Den
fremkaldte rus varer ikke ved, da vores krop er i
stand til at nedbryde alkohol.
Aktørerne i denne nedbrydningsproces
findes i leveren og udgøres af enzymerne
alkohol dehydrogenase og acetaldehyd
dehydrogenase, som sammen omdanner
alkohol til acetat, der omsættes i den normale
levermetabolisme. Enzymer er for små til at de
Tilmelding
aalborg.unf.dk
kan
studeres i på
mikroskop,
men man kan få et
billede af, hvordan de ser ud, ved at udsætte
proteinkrystaller for røntgenstråling.
Kendskabet til enzymernes 3-dimensionale
struktur har medvirket til opklaring af
reaktionsmekanismen og danner basis for
design af nye lægemidler. Vi vil også se på,
hvorfor der er forskel på, hvordan personer
reagerer på alkohol. Til slut kan vi diskutere
jeres erfaringer/oplevelser med alkohol.

Tilmelding på aalborg.unf.dk
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Tirsdag d. 25. Oktober kl. 17:00
Aalborg Universitet, CREATE
Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg

UNF Aalborg sæsonprogram efterår 2016
Steffen G. Sveegaard | Kemiingeniør og PhD-studerende, AU

Ting jeg ikke vil arbejde med!

Bliv introduceret til et meget udbredt og brugt programmeringssprog
Foredrag
Lørdag d. 01. November kl. 19:00
Aalborg Universitet, CREATE
Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg

Kemi er noget, der gennem århundreder har
været med til at forbedre vores liv og gjort
vores hverdag lettere – hvem ville kunne
forestille sig en hverdag uden fx plastik,
penicillin, OLED-skærme eller Panodil?
Kemikere og kemiingeniører elsker at løse
hverdagens udfordringer, ikke mindst fordi
man får lov til at arbejde med eksotiske og
spændende kemikalier undervejs.
Men der findes dog nogle kemikalier, som selv
professionelle synes er ”lige spændende nok”.
Kom med, når kemiingeniør og PhD-studerende
Steffen G. Sveegaard fortæller anekdoter om
stoffer, der kan få hårene til at rejse sig på
selv de mest erfarne – blandt andet ét, der får
glas til at bryde i brand og som selv nazisterne
syntes var for farligt.

Tilmelding på aalborg.unf.dk

21

UNF Aalborg sæsonprogram efterår 2016
Mads Albertsen | Post Doc, AAU

På jagt efter nyt liv i det ukendte
Foredrag
De gør os syge og holder os raske, de renser
vores spildevand, samt står for hovedparten af
drivhusgasserne - og vi stammer alle sammen
fra dem! Jeg tænker selvfølgelig på bakterier.
De små encellede organismer, der ikke kan ses
med det blotte øje, men som har indflydelse på
de fleste processer i vores liv. Målt på antallet af
celler i vores krop, er vi ti gange mere bakterie
end menneske.
I dette foredrag vil jeg tage jer med ind i en
ukendt verden, hvor vi bruger DNA analyser
til at jagte nye former for liv, der ofte er så
mærkelige, at de kunne være fra en anden
planet.

Tilmelding på aalborg.unf.dk
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Tirsdag d. 8. November kl. 19:00
Aalborg Universitet, CREATE
Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg
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Åsa Fex Svenningsen | Lektor, Docent, PhD, SDU

The brain
Foredrag
Torsdag d. 17. Septemper kl. 19:00
Aalborg Universitet, CREATE
Rendsburgsgade 14, 9000 Aalborg

The brain is a white area on the map of the
body. This is due to its position under the skull
and the vulnerability of its tissues.
In the brain is our personality and the brain
is involved in all the things we do. During this
talk you will learn more about how the brain
functions, what happens when we communicate,
talk, cry and laugh. How do we see colors and
what happen when we listen to music? How
does the brain learn and how do we store
memories? How does the brain change with
age and what happens when the brain gets
sick? There will be lots of opportunity to ask
questions. Åsa Fex Svenningsen will be your
guide through the corridors of the brain.

Signup on aalborg.unf.dk
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send + more = money:
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ARRANGEMENTS-OVERSIGT

September
06/9
27/9
29/9

Det moderne astronomiske verdensbillede
Robomorphosis
Why do we need complex numbers?

Oktober
04/10
06/10
11/10
13/10
22/10
25/10

November
01/11
08/11
17/11

Ting jeg ikke vil arbejde med!
På jagt efter nyt liv i det ukendte
The brain

Fra jord til jord
Biosikring og biologiske våben
Når demens kan måles i milimeter
Hvordan bygger man en satalit?
Bliv frivillig i UNF!
Alkohol og Tømmermænd

Få UNF Aalborg events på dit
newsfeed
Like os på Facebook
UNF er en forening hvis formål er at fremme interessen for naturvidenskab,
teknologi og medicin, fortrinsvis blandt unge. Dette sker via en række naturvidenskabelige aktiviteter for unge afholdt af unge. Arrangørerne er frivillige og består
hovedsagligt af gymnasieelever og universitetsstuderende.

Aalborg
Ungdommens Naturvidenskabelige Forening
aalborg.unf.dk

