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Onsdag den 19. februar 1997 kl. 19.30
FOREDRAG
Hvordan hjernen styrer vores bevægelser
v/Med.dr. Hans Hultborn, Medicinsk Fysiologisk Institut
Et medlemsskab af SNU koster:
150,- kr. for ordinære medlemmer
75,- kr. for studerende
400,- kr. for virksomheder
Som medlem af SNU får man gratis tilsendt bladet KVANT, Dansk
Fysisk Tidsskrift.

Foredraget holdes på:
Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K.
Dette foredrag skal ses som indledning til en serie på 3, i forbindelse med
HJERNEÅRET i 1997.
Vi starter med et fysiologisk foredrag og fortsætter med foredrag af to
fysikere, der hver på deres måde har arbejdet med hjerneforskning udfra
en fysikers synsvinkel.

SNU-NYT udgives af Selskabet for Naturlærens Udbredelse og redigeres af lektor Jørn
Johs. Christiansen, Aakjærs Alle 24, B, 2860 Søborg, Tlf.: 39 69 58 18.

SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE

FORÅRETS PROGRAM

Lidt om bladet KVANT.Fejl! Bogmærke er ikke defineret.
Som mange af medlemmerne nok har opdaget, er KVANT kommet lidt
uregelmæssigt sidst på året 1996. KVANT følger som bekendt med, hvis man er
medlem af enten SNU eller Dansk Fysisk Selskab (DFS), og vi har alle en interesse
i, at det fungerer godt - både overfor foreningernes medlemmer og en lang række
andre abonnenter.

19. februar 1997:

Hvordan hjernen styrer vores bevægelser
v/Med.dr. Hans Hultborn,
Medicinsk Fysiologisk Institut, Panum Institutet.

12. marts 1997:

Kunstig bevidsthed
v/Professor Rodney Cotterill,
Institut for Fysik, DTU

2. april 1997:

Han savner også respons på KVANT fra læserne i almindelighed - bl.a. derfor dette
indlæg: jeg vil gerne opfordre medlemmerne til at skrive til redaktøren, Mads
Hammerich, enten på e-mail (kvant@nbivms.nbi.dk) eller på redaktionens adresse

Fysikkens rolle i hjerneforskningen
v/Centerleder, lektor Benny Lautrup,
Center for Kunstige Neurale Netværk (CONNECT)

23. april 1997:

KVANT
c/o Ørsted Laboratoriet
Niels Bohr Institutet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø,

Solbadning og hudkræft
v/Overlæge Hans Chr. Wulf,
Bispebjerg Hospital

14. maj 1997:

Endnu ikke planlagt.

En vigtig målgruppe for KVANT er danske fysikstuderende og gymnasieelever med
interesse for fysik. Den manglende søgning til de "hårde" naturvidenskabelige
studier taler sit eget sprog, og der har fra mange sider været god opbakning til at lave
et godt blad - alligevel har redaktøren gennem det seneste år givet udtryk for, at han
mangler stof!

både hvis der er gode idéer til stof eller ros/ris til de artikler, der står i bladet.
Fra SNUs side vil jeg gerne give udtryk for, at vi synes, redaktøren gør en stor og
meget rosværdig indsats. Men det er klart, at respons fra medlemmerne af de
"bladejende" foreninger er meget værdifuld - både hvis man har gode idéer til nye
artikler og hvis man har ros eller ris til allerede trykte.
Såfremt nogen synes, at foreningen selv kunne gøre mere, hører vi også gerne om
det - på vores egen adresse:
SNU
c/o UNI•C
Vermundsgade 5, 2100 København Ø.
Med venlig hilsen
Dorte Olesen

SELSKABET FOR NATURLÆRENS UDBREDELSE

Forespørgsler angående møderne kan rettes til Bente Egaa, UNI•C,
Tlf.: 35 87 88 89 eller direkte nr.: 35 87 88 04

Vi minder om, at alle interesserede er velkomne til selskabets foredrag - det er
ingen forudsætning, at man er medlem.

