Mange muligheder
for medlemmerne

Medlemsaktiviteter
Foreningen blev oprettet af en kreds af astronomi-interesserede amatører fra
Lolland-Falster i januar 1990 efter en foredragsrække under Vestlollands
Folkeuniversitet.
På månedlige møder i vinterhalvåret informeres om aktuelle astronomiske
begivenheder, som kan have interesse.
Hvad har der været fremme i medierne, og hvad nyt er der på internettet? Er
der f.eks. opdaget en ny komet? Hvor på himlen kan den iagttages? Hvornår
er der igen maksimum af stjerneskud? Hvor skal man kigge på aftenhimlen,
og hvad kan man gøre for at få mest ud af denne oplevelse?
Er vejret klart, kigger vi i de medbragte kikkerter på møderne efter nogle af de
spændende ting, der måtte være fremme på aftenhimlen, enten det så er
Månen, planeterne eller mere fjerne stjernetåger.

Der arrangeres med
mellemrum aktuelle,
offentlige foredrag,
hvor professionelle
danske forskere
fortæller om deres
spændende arbejde.
Af og til kan vi besøge
andre astronomiklubber
eller amatør-astronomer
og se og afprøve deres
kikkerter og høre dem
fortælle om deres
erfaringer på området.
Der kan arrangeres besøg på planetarier og museer eller andre steder af
astronomisk interesse.
Medlemsmøderne afholdes oftest i observatoriebygningen på
Halstedhus Efterskole, Halstedhus Vej 2, i Halsted ved Nakskov.
Normalt den første torsdag i måneden kl. 19.30 i vinterhalvåret.
Møder andre steder vil blive omtalt i de lokale nyhedsmedier.
Mødelokalet er af Halstedhus Efterskole velvilligt stillet til rådighed for
Lollands Astronomiske Forenings medlemmer. Yderligere oplysninger
om skolens elevtilbud: www.halstedhus.dk

Vil du være med?
Du behøver hverken have en astronomisk kikkert eller speciel viden om
astronomi for at kunne deltage i foreningens arbejde. Vort samvær i
denne amatør-astronomiforening tager udgangspunkt i, hvad der aktuelt
er at se på stjernehimmelen.
Lollands Astronomiske Forening deltager også i Nakskov Fjorddage, hvor vi
observerer Solen og informerer om foreningens aktiviteter.

Du er velkommen, hvis du bare har nysgerrighed og interesse for at få
yderligere viden om det univers, vi befinder os i.

Kig blot indenfor til et møde
Kunne du tænke dig at møde andre mennesker, der på hobbyplan også er
interesserede i astronomi, var det måske en god ide at blive medlem af
Lollands Astronomiske Forening.

Du bor i udkanten
af en sådan galakse
i universet!

Det er helt uforpligtende, men kan være stærkt vanedannende!
Kontakt os for nyeste mødeprogram og datoer:
Formand: Gertjan Faas, tlf. 22 30 40 48, astro@mknet.dk
Næstformand: Ulla Midjord, tlf. 54 78 10 23, aa.midjord@mknet.dk
Kasserer: Hanne Dahl, tlf. 54 95 80 60, nadr@danisco.com
Sekretær: Ole Henningsen, tlf. 54 94 11 69, oleh@post1.tele.dk
Suppleant: Litten Teller, tlf. 54 93 53 19, litten.teller@get2net.dk
Foreningens internetsite: www.lolland-astronomi.dk

Her finder du også

Lollands
Astronomiske
Forening

