Jeg vil i år – i modsætning til de forrige år – starte med at nævne alle de foredrag, vi har
haft i år. Ikke fordi de forrige års foredrag ikke har været gode – det har de – men fordi vi
i år har haft en rigtig god sammensætning af foredragene, som jeg synes har tilgodeset
alle facetter af amatørastronomien.
Det er igen Ib, som har haft arbejdet med at arrangere det, så tak til Ib.
Foredragene var: Stensætningerne ved Lindholm Høje, hvor Helge Selchau fortale om
stensætningerne og deres mulige astronomiske betydning. Helge har fundet en
stensætning, som han mener, har haft astronomisk betydning.
Februar var et astronomisk hyggemøde ved Hans i Flauenskjold, hvor den hyggelige
stemning blev generet af en amatørastronom, som så, at det minsandten var stjerneklart.
Vi stod så ude på Hans’ gårdsplads og nød den mørke himmel og studerede hinandens
kikkerter.
Et fint møde, som er en årlig tradition. Vi skal i øvrigt derop igen den 3. februar. Mød op!
Der er både husrum og hjerterum!
Martsmødet var med videnskabshistorikeren Simon fra Århus, som fortalte om Bengt
Strømgren. Bengt stod jo noget i skyggen af sin far Elis Strømgren, som var Luplau
Janssens dødsfjende! Men Bengt kunne skam også selv, fandt vi ud af. At Simon også fik
lidt ud af det, da vi kunne fortælle, at Hertzsprung havde arbejdet ved Urania Kikkerten,
var også spændende for os.
Observationsaftenen i marts på Vildmosegård havde en lille snes deltagere.
Medlemsmødet i april var med en studerende på Universitetet, som var leder af et
projekt, hvor de havde lavet en satellit, som skam er blevet sendt op. Han har siden fået
kontakt til en russisk kosmonaut, som har lovet ham plads på en af russernes raketter!
Forårets foredrag sluttede med, at CCDgruppen fortalte om deres arbejde. Igen et fint
foredrag!
Efterårets foredrag startede med, at Hans Kjeldsen kom og fortalte om stjernernes
udvikling. Hans kom langt omkring, og det er altid en fornøjelse at høre hans engagement
og fremlæggelse.
I oktober havde vi vores hidtil yngste foredragsholder Mathias, som gav det foredrag, han
fik en tredjepræmie for i den landsdækkende konkurrence Unge Forskere. Et fint
foredrag, som blev holdt af vores eneste medlem af ungdomsgruppen. Tænk hvad det
bliver til, når vi får 10 medlemmer i den gruppe!
Aftenen fortsatte med et miniinstrumentmøde, hvor vi der har en kikkert fortale om,
hvorfor netop dén kikkert, er den bedste i verden.
I midten af oktober havde vi igen en observationsaften på Vildmosegård, hvor en halv
snes var mødt op. Som sædvanlig var det overskyet, men vi havde en hyggelig aften.
Novembermødet var med Sven Ove Thimm, som er leder af astronomisk selskabs
solsektion og medlem af NAFA. Jeg var ikke selv til stede, men jeg har hørt, at det også

var et meget fint foredrag, som har medført at enkelte NAFAmedlemmer er begyndt at
observere Solen! Der er plads til flere i den gruppe!
Og så var jo den traditionelle juleafslutning, hvor Hans kom med gløgg og æbleskiver.
Der kunne jeg heller ikke komme, men jeg har hørt, at der var nok af det hele…
Kurser:
Introduktion til astronomi ved Helge Selchau. Jeg har kun hørt roser, fra de medlemmer
som deltog. Helge er god til at formidle stof, og at få svære ting gjort forståelige. Jeg tror,
at Helges kursus har gjort, at nogle medlemmer har fået mod på det på visse måder
afskrækkende emne – astronomi.
Hans Leth Sørensen holdt et kursus med den sigende titel ”Klare nætter og kolde tæer”.
Klare nætter har der ikke været mange af, men koldt, det er det sgu! Hans’ kursus var for
de, som gerne ville have noget at vide om, hvad man egentlig gjorde, når man nu stod
derude. Hvilket udstyr, hvad kan man egentlig se osvosv. Igen et meget rost kursus!
Kim Lang holdt et kursus som gik Ole Rømer i bedene. Et kursus, som alle deltagerne
stadig er i gang med. Grundet Jupiters sene opgangstider her på det sidste, er der opstået
Jupiterabstinenser, som vi dog håber snart fortager sig, nu Jupitersæsonen står for døren.
Men jeg synes, det er herligt at høre, at deltagerne er ivrige efter at komme i gang igen.
Kim holder i øvrigt et foredrag om, hvordan det er gået. Jeg tror dog ikke, der bliver
ændret nævneværdigt ved lysets hastighed…
Kikkertbyggegruppen.
Jørgen Schou er igen primus motor/tovholder/instruktør/idemand i et kursus, som havde
sin oprindelse i, at Svend Petersen havde fået fingre i nogle fine aluminiumsrør. De var
runde, og alle rør som er runde, har kun en ordentlig mission. De skal blive til
astronomiske kikkerter! Det er der 67 medlemmer, som har fundet sammen om, og de
hygger sig!
Og netop hyggen ved at være sammen om noget som interesserer, synes jeg er nøglen i
en hobbyforening, som NAFA jo er.
Et langt stykke hen ad vejen.
Men vi gør jo også et stykke arbejde: turnusgruppen fremviser stadig stabilt og uden
fodfejl. Det har gruppen gjort siden starten i 1988! Turnusgruppen har altså fungeret i 17
år. Fem af de oprindelige medlemmer er stadig med + mig selv, men jeg har pjækket et
år, hvor jeg var i England.
Grundene til at forlade gruppen har oftest været flytning, sygdom og dødsfald. Så det at
være turnusmedlem er noget man er stolt af og glad for. Det er også noget som NAFA og
Aalborg Kommune værdsætter!
Starten var uden computer, nu er det vel egentlig lettere med færdige
computerprogrammer, men det væsentlige er, at det er mennesker, som står og tager imod
publikum

Vi var oprindeligt 12 medlemmer fordelt på fire grupper. Nu er vi 25 fordelt på fem
grupper. Det betyder mindre arbejde for det enkelte turnusmedlem, men ikke mindre
ansvarlighed og engagement!
Aalborg Kommune har haft meget svært ved at finde ud af, hvilken kasse vores budget
skulle tages fra, men jeg tror på, det nu kører på skinner. Vi får et årligt tilskud, som
dækker udgifterne og nødvendige nyindkøb. Og når der kommer større udgifter til fx
bygningen, har Aalborg Kommune været meget velvilligt indstillet!
De har fx indvilget i at forny tætningerne i kuplen, da kuplen blev utæt her til efteråret,
og de har tilbudt at reparere og male bygningen. Det sidste har Hans ellers gjort hvert
andet år siden observatoriet blev bygget!
Vi var igen i år med i Dansk Videnskabsfestival dels med åbent hus her i Observatoriet,
dels med vores Halfakikkert, hvor vi stod på Gammel Torv.
Antal medlemmer: NAFA er en af de meget få astronomiske foreninger i Danmark som
har en stigning i antallet af medlemmer. Det er ikke en stor stigning, men det næste
medlem, som melder sig ind, bliver faktisk medlem nr. 100. Så mange har vi ikke haft
før!
Det tror jeg skyldes, at vi favner bredt, vi formår at få kontakt til både det nye og det
gamle/rutinerede medlem med nok især foredragene. Foredrag er nok de fleste
foreningers livsnerve.
Men NAFA kan mere: vi har adgang til en kikkert, som ifølge al logik bør være forældet.
Men det er den altså ikke: vi udstyrer den med moderne teknik og VIPS! For lysets natur
og kvalitet er uforgængelige varer. Det viste vi ved Venuspassagen! 450 stod i kø for at se
begivenheden ved kikkerten, og vi sendte ”live” under hele passagen, som et at de bedste
steder i verden! Vi sendte via Danmark Radios hjemmeside og alligevel brød deres server
sammen. DRs server – altså. Vi havde ikke problemer. ¾ million hits var der. Det synes
jeg er flot!
Vildmosegård: der er jo nu et arbejde i gang med at lave en nationalpark med centrum i
Vildmosegård. Og selv om vi inok kke bliver direkte berørt af den, synes jeg, det er
naturligt at nævne det. Danmark skal have nationalparker. Hvor mange og hvorhenne er
ikke fastlagt men en af mulighederne er altså Lille Vildmose. Her kommer astronomi ind
som et felt, der ikke skader miljøet, og vi er derfor med på sidelinjen.
Og det medfører jo et lille hjertesuk fra mig: I har et gratis sommerhus i centrum af en af
Danmarks nationalparker. Alt betalt! At der følger et fornemt observatorium med skal
ikke afskrække jer. Der er ingen forpligtigelser ved lån af huset. Blot et lille ring –
telefonnumrene står på hjemmesiden. I skal ringe eller maile til Per eller mig.
Og når vi er ved mail: Hans LethSørensen har bedt om afløsning som webmaster. Hans
har lavet den nuværende udformning af hjemmesiden og har arbejdet med den i ca. 5 år.
Mange tak for det! Vi har fået to til at afløse Hans, nemlig Keld og Jesper. Det bliver
spændende at se, hvordan de griber det an.
Mathias er miniwebmaster, og han er stadig med!

Det har vist sig – især ved Jupitermålingerne  at det at have et projekt er væsentligt for
fornøjelsen ved at dyrke sin hobby. Derfor vil jeg benytte lejligheden til at reklamere for
et kursus, som jeg håber kommer i stand:
Da Urania Kikkerten stod på Frederiksberg blev der fotograferet nogle dobbeltstjerner.
Disse optagelser har vi adgang til. Der er gået godt 50 år siden disse billeder blev taget,
og nu har stjernerne bevæget sig så meget, at man med fordel kan genfotografere dem.
Evt. med den samme kikkert, men med moderne teknik. Det kunne da være spændende!
I hører nærmere. Stjernerne går ingen steder, men der sker lidt. Det gør der også i NAFA.
Ole Fastrup, 16. januar 2005

