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Kære Rømervenner
Ingen medlemmer har kommenteret de vedtægtsændringer, der blev vedtaget på generalforsamlingen og udsendt
med sidste nyhedsbrev. Der har heller ikke været ønske om at diskutere dem på en ekstraordinær
generalforsamling, så vi regner nu med, at de formelt er godkendt. I sommer er der arbejdet på højtryk med at
arrangere jubilæumsudstillingen og arrangementerne på selve jubilæumsdagen den 30. september. Med støtte fra
Bodil Pedersen Fonden, Den Hielmstierne-Rosencroneske Stiftelse, Albertslund Kommune, Københavns Amt
og Ole Rømers Venner er budgettet for jubilæumsbogen og arrangementerne i forbindelse med jubilæet gået op,
så det vedlagte program kan gennemføres.

Jubilæumsbogen
OLE RØMER - videnskabsmand og samfundstjener, er gået i trykken og udkommer som planlagt på
jubilæumsdagen. Bortset fra formatet, som er 17,5 x 24,5 cm 2 , kan man danne sig en idé om udseendet og
indholdet af den vedlagte salgsbrochure. Udsalgsprisen er 299 kr, men Rømervennerne kan købe den for 195 kr
(35% rabat), hvis vi har bestilling på den inden den 26. september. Dertil kommer porto & forsendelse, hvis man
ønsker den leveret med posten. De penge kan spares, hvis man selv henter sit eksemplar på museet, hvor man kan
købe det allerede på udgivelsesdagen. Skriv eller ring til mig og reserver dit eksemplar.

Hverdag på museet
Det er ikke kun Ole Rømer M useet, der har jubilæum. Det er også 300-års dagen for indvielsen af Ole Rømers
Observatorium Tusculanum. Vi har ikke nogen beskrivelse af, hvordan det var at arbejde på Observatorium
Tusculanum, men vores efterkommere kan få et godt billede af, hvordan det har været at arbejde på Ole Rømer
Museet, hvis de læser vores populære kustode Lisbet Rasmussens beskrivelse af museets hverdag, som er vedlagt
dette nyhedsbrev. Desuden vedlægges til almindelig orientering museets oficielle nyhedsbrev.

På gensyn den 30. september
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