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Kære medlemmer,

Vores medlem Michael Stryger kontaktede mig med forslag om at afholde Grillaften 
hjemme hos ham næste weekend.

Forslaget er lige at se vejrudsigten an og så holde Grillaften den dag hvor det ser ud til 
vejret er bedst.

Så enten fredag den 17. august eller lørdag den 18. august. Tid fra Kl. 17.30.

Michael har mobilnummer 25 71 00 67  i forbindelse med tilmelding 
eller mikael@smilepost.dk.

Der sendes en ny e-mail tirsdag med endelig datoforslag.
Nu har I hvis I er interesseret i hvert tilfælde mulighed for at holde disse aftener fri, hvis det 

er...

Et par enkelte nyheder.  Michael har fået egen hjemmeside, linket har allerede stået på 
foreningens website et stykke tid.

Jeg vil dog gerne gøre opmærksom på de gode billeder og filmklip Michael har lagt på.

Michael Stryger Astronomi websider

Den nye bestyrelse i foreningen holder konstitueringsmøde den 16. august. Her finder vi 
ud ad hvordan bestyrelsesposterne fordeles.

Mogens Zachariasen vores webmaster og vores medlem Mathias Larsen deltager også i 
mødet.

mailto:mikael@smilepost.dk
http://www.123hjemmeside.dk/mikaelAstro/71354747
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Første møde i år bliver Fjorddagene i Nakskov      
Første regulære møde bliver i oktober. Vi har fået mulighed for at bruge lokaler på 

Blæsenborgskolen i Maribo.
De lokaler vi brugte på Biblioteket kunne i den nye sæson ikke benyttes mere.

Vi har højst sandsynlig to steder hvor vi kan afholde offentlige foredrag fremover, men det 
melder bestyrelsen mere om senere.

Vi havde i øvrigt en rigtig god oplevelse på Visual Climate Center i Holeby om 
morgenen den 6. august.

NASA Roveren Curiosity kom som bekendt godt ned på Mars overfladen og kan nu 
begynde sin videnskabelige opgave med at udforske Gale Cramer.

En spændende tid for Mars interesserede. Jeg vil i denne forbindelse gerne sige tak til 
Johnni Olsen for at få kontakt med Visual Climate Center og med TV2 ØST som sendte et 

indslag om vores morgentræf. Mars-landing-i-holeby
En god reklame for foreningen.

Eneste ulempe med arrangementet var at det var Kl. 06.30 det startede på en mandag 
morgen. Nogle medlemmer skulle på arbejde.

Hvis I synes NASA næste gang skal lande en fredag eller lørdag aften så sendt en venlig 
forespørgsel til NASA.

I forbindelse med den nye sæson vil jeg gerne opfordre medlemmerne til at komme med 
forslag til medlemsaftener i den nye sæson.

Har I et emne I kunne tænke jer, en astronomi film I har og vil vise andre medlemmer, 
forslag til foredragsholder så send en e-mail eller kontakt mig på 22 30 40 48.

Det kunne være en god ide at have et foreningsslogan. Hvis I har en ide så send den til 
mig inden 1. september.

Vi kan så drøfte forslagene i bestyrelsen og eventuelt afholde en afstemning.
To af forslagene kunne være:

http://www.tv2east.dk/video/2012-08-06/mars-landing-i-holeby
http://www.visualclimatecenter.com/visual-climate-center-dk/visual-climate-center.aspx
http://www.nakskovfjord.dk/index.php?mod=main&top=0&parent=0&id=4
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1 En lille forening med interesse for noget stort. (Laue Faas)
2 En lille forening med interesse for det store verdensrum. (Poul Erik Hansen - Håber det 

er Ok Poul-Erik du skrev det i din e-mail)

Jeg vil gerne også gøre opmærksom på vores facebooksider 
Lollands Astronomiske Forening

Her er der mulighed for at skrive egne indlæg. Poste links til astronomisider, sjove indslag 
og diskussioner om emner med interesse for foreningen.

Man kan selvfølgelig også holde kontakten ved lige med hinanden gennem disse sider. 
F.eks. fælleskørsel m.m.

Så nærmere vis os de dage hvor lyset begynder at kæmpe med mørket. 

Forhåbentlig kommer der nogle flotte mørke natter ud ad det.

Med venlig hilsen,
Gertjan Faas

https://www.facebook.com/groups/lolland.astro/
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Linksene:

Michael Stryger Astronomi websider

Fjorddagene i Nakskov     

Visual Climate Center i Holeby 

Mars-landing-i-holeby

Lollands Astronomiske Forening

Michael Stryger webmail:      mikael@smilepost.dk  .  
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