Alle medlemsmøderne har været velbesøgte og vi har prøvet at få medlemmerne på
banen. Dette vil vi fortsætte med, da vi tror, at I gerne vil det sådan. Vi prøver altså at
sammensætte et program, der både tilgodeser, de som gerne vil have nogle
avancerede foredrag, og de, som gerne vil have foredrag lidt nærmere Jorden…
Hvis I har forslag, vil vi  Ib  meget gerne høre det, og der er jo et introduktionsmøde
for medlemmerne på mandag.
Medlemmer: der er nu 82 og det er lidt flere end sidste år. Men vores problem er, at
fastholde de medlemmer vi får. Jeg har derfor skrevet til flere af jer og har fået at
vide, at der egentlig ikke er noget galt, der er bare for mange andre ting i tilværelsen
end astronomi. Det kan jeg jo ikke forstå.
Der kom dog også nogle konkrete forslag og det har betydet at vi har lavet et par
introaftener og den første er afholdt, i fredags, hvor vi var ni, og den næste er på
mandag. Det er meningen, at de af jer, som gerne vil få mere ud af deres medlemskab
i NAFA end de får nu, kan møde op. Så kan vi få en snak om observationsaftener o.
lign.
Foredragene er oftest velbesøgte. Det sidste vi holdt, det første i år, var om Mars, og
der var fuldt hus, alle tredive stole var i brug. Jeg synes, vi har nogle fine foredrag, og
det er jo Ib Nielsen vores sekretær, der står for det, tak.
Vi har haft følgende foredrag i 2002:
Jan. Jørgen Schou fortalte om vores 30 cm Dobsonian, Newton, VST
Febr. Medlemsmøde ved Hans i Flauenskjold
Marts, Ib fortalte om Jupiters måne Io, "Jo, jo!"
Marts, Observationsmøde på Vildmosegård
April, småplaneter, ved Kim Lang
Maj, gammaglimt ved Bjarne Thomsen, Århus Uni
September, Jenns Ejsing om sin astronomitur til Tenerife
Oktober Medlemsmøde, egne kikkerter og instrumenter
November, Per Rieffestahl om sin tur til Grønland, hundeslæde og nordlys
December, Julehygge
VLT, Vildmosens Lille Teleskop som jo er ude ved Vildmosegård er nogenlunde i
orden.
Det er jo en 132 mm Zeiss refraktor  linsekikkert  som står og keder sig. Det er
NAFAs medlemmers kikkert. I skal blot have "kørekort" til den, så kan I låne en
nøgle ved henvendelse til Jørgen Christensen.
Vi har også en 30 cm Dobsonian, altså et Newtonteleskop, som netop er blevet
forsynet med nyt udtræk. Den skal også stå permanent på Vildmosegård, men
forholdene er ikke helt til det  endnu. Men det kommer!
Nu mangler indretning af skurvognen, som vi skal lave hyggelig.
VLT er jo medlemmernes, men det bliver ikke brugt så meget, som vi havde håbet på.

Vi er nogle stykker, som har haft adskillige fine ture derud og har også fået et formelt
samarbejde med Vildmosegård, så vi fremviser stjernehimlen derude et par gange om
året for beboere i Sejlflod Kommunes omegn. Men vi vil faktisk gerne se nogle nye
ansigter, så de af jer der har lyst er meget velkomne til at ringe til os, som står på
hjemmesiden og i bladet. Der kan lånes en nøgle til observatoriet derude!
Vi vil gerne lave en egentlig observationsgruppe, men det kræver altså, at I giver lyd
fra jer!
Der er mange penge og mange planer for Vildmosegård, og vi vil gerne have fat i
nogle af deres millioner, men mon ikke det lykkes? Der er store planer derude og
Aage V. Jensens Fond har lagt mange penge derude. Det sidste beløb jeg hørte, var
tolv millioner.
Dem vil vi godt have lidt af, dels til VLT og måske også indirekte til Urania, for vi er
blevet skåret i tilskud fra Aalborg Kommune – 5% , men det ser ud til, at vi kan få
det til at løbe rundt.
Vi har for tredje eller fjerde gang været med i Dansk Naturvidenskabs Festival i uge
40. Urania Observatoriet var åbent og vi havde fortovsastronomi ved
Hovedbiblioteket, hvor der også var en udstilling om os og den blev der oktober
måned ud. Vi var heldige med vejret og havde mange besøgende både her og ved
Hovedbiblioteket.
Vi har fået fondsmidler, kr. 20.000 fra Spar Nord Fonden til digital kredsaflæsning og
til ny belysning ved et stjernehjul i trapperummet.
Kredsaflæsningen er til opsøgning af objekter med Urania Kikkerten. Det er Svend
Hansen, Jørgen Christensen og Peter Christensen, som har lavet den.
Meningen er at turnusmedlemmerne skal bruge den, dels til at finde det, som ikke er
så let at finde ved forevisningerne, men det kunne da også være spændende, at
fotografere udvalgte galakser med CCDkameraet, og så finde en supernova…
Det er færdigt, og det virker.
Stjernehjulet skal være ude i trapperummet og delene er indkøbt. Det bliver lavet i
år.
Vi har anskaffet en ny bærbar computer til ccd kameraet og har købt et
digitalkamera. Begge dele er købt til medlemmerne, og udstyret kan bruges både her
og i Vildmosen. Men tingene ligger altså heroppe, så  igen  det drejer sig om, at de
af jer som er interesserede, kontakter en af de medlemmer, som har nøgle. Der er
kontaktpersoner til de grupper som er etablerede i vores medlemsblad og på
hjemmesiden, og det er meget velkomment at give os et ring! Det kræver ingen
forudsætninger, kun lysten til at beskæftige sig med astronomi.
Netop lysten til at beskæftige sig med astronomi kan jo udmønte sig på mange måder.

Men jeg tror, der er flere, end de vi har fat i, som gerne vil lave aktivt observerende
astronomi.
Men vi har også købt en Aldikikkert, en spejlkikkert med en fri åbning på 80 mm,
har Poul Hansen regnet ud. Det er medlemmernes gratis til hjemlån
Vi er ved at indsamle billeder om NAFAs historie. Hvis du har nogle gode/sjove
billeder, så henvend dig til Torben Christensen. Billederne behøver ikke at være
gamle.
KKK, Kaj Kjærs Kikkert er en ældre refraktor, vi har fået forærende. Hans Leth
Sørensen tager sig af den og det bliver vist en fin kikkert, når den bliver færdig. Det
er også Hans, som tager sig af vores hjemmeside. Så hvis I har ideer, er det ham, I
skal henvende jer til.
Så vil jeg gerne sige lidt om i år:
Torsdag den 6. februar er der hygge/observationsaften ved Hans i Flauenskjold, så er
der UFOer på programmet og lørdag den 29. marts og søndag den 30.marts er der
miniinstrumentmøde på Vildmosegård.
Vores turnusgruppe kører stadig forbindtligt og det er der andre end os selv der har
fundet ud af.
NAFA får i år Tycho Brahe Planetariets medalje og det kan vi være stolte af. Hele
turnusgruppen med koner (der er desværre ingen kvinder i turnusgruppen) ta'r
derover til weekenden 8.9. marts, vi overnatter på Brorfelde Observatoriet og der er
bestilt mad!
Jeg håber rigtig mange vil tage med over for at få overrakt. Turnusmedlemmerne
bliver inviteret derover med overnatning på Brorfelde incl. kursus ved Hans Jørn
Fogh Olsen, og konerne bliver der også sørget for. Der følger 25.000, med medaljen,
og vi bruger nogle af dem på turen, som selvfølgelig er gratis.
Hvis I kender en enkelt eller et par stykker i København, må I gerne invitere dem
med. Der er plads til 100 personer ved overrækkelsen og det er mange! Kontakt mig,
hvis I gerne vil have nogle med. Turnusmedlemmerne får en skrivelse fra os,
planetariets/Bodil Pedersen Fondens invitation kommer først 14 dage før
overrækkelsen.

