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Kære medlemmer af Lollands Astronomiske Forening, 
 
Her er nogle informationer om aktuelle begivenheder, både tæt på og langt væk. 
 
Der er stadigvæk pladser fri til Astrotræf den 1 – 3. april. 
Man kan deltage hele weekenden fredag - søndag (300 kroner for overnatning, mad og 
foredrag), det er billigt, samt garanteret hyggeligt. 
Man kan også som Camilla Kiming Bacher skriver komme til et enkelt foredrag, eller 
stjernekiggeraften uden mad det er gratis. 
 
Mere info kan ses her http://www.astronomisk.dk/?Arrangementer 
 
Har man lyst at deltage vil arrangørerne gerne have besked inden længe! 
 
Jeg kan ikke deltage da jeg lærte min kone at kende for 20 år siden lige dette weekend, 
så  
Tror ikke hun værdsætter jeg er til astrotræf lige der. Der kunne godt opstå gnister af 
arrigskab lignende et eller andet astronomisk fænomen måske et soludbrud. Vil ikke blive 
ramt af nogen kvindelige ladede partikler. 
________________________________________________________________________ 
 
Der er den 17 marts foredrag på Planetariet omhandlende MESSENGER sondes ankomst 
til planeten Merkur. 
Hvis alt går vel vil MESSENGER, gå i kredsløb omkring MERKUR, efter en lang kringlet 
rejse gennem det indre solsystem. Den blev lanceret i august 2004. 
Det bliver nogle neglebidende timer. Det kan også være man fik lyst at ryge(så væk med 
smøgerne denne aften, hvis man aldrig har røget som mig). 
Det bliver nok muligt at følge med i kontrolrummet igen 
gennem http://www.ustream.tv/ eller http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html 
 
____________________________________________________________________ 
 
Det var spændende at følge med i den sidste landing af rumfærgen Discovery. 
Alt forløb helt som planlagt. Lidt vemodigt med et fartøj som har været med i 27 år, hvilket 
er ret flot, taget i betragtning de belastninger det bliver udsat for. Alt i alt har Discovery 
været op i rummet i over 1 år, fordelt over mere end 27 flyvninger.  
To flyvninger mere og så er det en rumfærgeløs tidsalder vi går ind i.  
 
Som med så meget andet er USA foran os igen. Det var jo et par år endnu før 
tunnelbyggeriet er i gang og Rødbyhavn bliver færgeløs. Måske kunne man leje 
rumfærgerne og flyve over Fehmarn Belt.  
Man kommer jo ikke op over atmosfæren, så ingen problemer med overophedede 
varmeskydende fliser. 
 

http://www.astronomisk.dk/?Arrangementer
http://www.ustream.tv/
http://www.nasa.gov/multimedia/nasatv/index.html
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Sidste landing Discovery lander sidste gang 
 
Heldigvis gik det bedre end i denne video Shuttle lander i Syd Afrika (fundet på Youtube) 
 
______________________________________________________________________ 
 
En rigtig flot Blog jeg kan anbefale er denne fra en Franskmand ved navn 
 
 Jean Baptist Faure 
 
Bare fotografierne er rigtig rigtig flot. Man kan også se disse mange andre steder, men jeg 
synes  
Bloggen er sat rigtig godt sammen så billederne ser endnu bedre ud. 
 
Sidste jeg vil anbefale er denne blog af en Fransk kvinde  
 
Catherine Laplace-Builhe 

http://www.youtube.com/watch?v=f3fMJmoX-2Y&feature=related
http://www.youtube.com/watch?v=mqCKptl0__c
http://jean-baptiste-faure.blogspot.com/
http://camilla-corona-sdo.blogspot.com/
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Her er speciel mange flotte billeder af Solen. 
 
Venlig hilsen, 
Gertjan Faas 
 
Paolo Nespoli tog nedstående billede af Jorden med oplyste byer fra ISS. (ESA) 

 
 

 
 


