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Ole Rømers Venner, Kroppedal Museum, Kroppedals Allé 3, 2630 Taastrup

Nr 24 September 2004

Kære Rømervenner

Med sidste nyhedsbrev fulgte et program for festlighederne på Ole Rømer Museets jubilæumsdag den
30. september. Det indeholdt både den formelle del for de særligt inviterede med reception klokken
14.30 og den officielle del for alle fra klokken 16.00 til afslutningen med fyrværkeri ud på aftenen.
Det kunne opfattes på den måde, at Rømervennerne også var inviteret til receptionen klokken 1430.
Det er desværre ikke tilfældet; der er simpelthen ikke plads til os allesammen, da Brandvæsenet kun
har godkendt lokalerne til 80 personer. Museet er i gang med at udsende invitationer til receptionen
til de udvalgte politikere, fondsbestyrelser,  repræsentantskabet, forfatterne til jubilæumsbogen,
bidragydere og långivere til særudstillingen samt samarbejdende museer.

Intet er jo så galt, at det ikke er godt for noget. Det giver nemlig anledning til at sende et girokort, så
de mange, der ønsker et eksemplar af jubilæumsbogen, kan betale den på forhånd. Det er dog ikke
strengt nødvendigt; vi tager nemlig også mod betaling den 30., men det vil lette ekspeditionen på
dagen, hvis der ikke er penge mellem os.

De få, der ikke har betalt kontingent og alligevel ønsker bogen, kan på den måde klare begge dele med
en enkelt overførsel på 345 kr.

Vær opmærksom på, at der er lang ekspeditionstid på girobetalinger, hvilket betyder, at vi kun ved
hvor mange, der ønsker at købe bogen, hvis vi får direkte besked. Tænk på, at vi skal afgive vores
bestilling til Gad senest den 23. september.

På gensyn torsdag den 30. september

Ole Henningsen

PS.: Læg mærke til, at Gad vil have bestillingen allerede torsdag den 23. september og altså
ikke kan vente til mandag den 27. Det betyder, at jeg skal have besked senest onsdag den 22.
september.

Altså sidste frist for bestilling af jubilæumsbogen er onsdag den 22. september

Redaktør Ole Henningsen
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16.00 Museet åbner for offentligheden (gratis adgang)
Museumschef Lars Buus Eriksen byder velkommen.

Forhenværende rigsantikvar Olaf Olsen fortæller om jubilæumsbogens indhold.

Jubilæumsbogen "Ole Rømer - videnskabsmand og samfundstjener" udkommer. Pris 299 kr.

Udstillingen "Ole Rømer - et kalejdoskop" åbner.

Udstillingen "Målt og vejet" kan beses.

De permanente udstillinger kan beses.

16.45 Museumsinspektør Bi Skaarup fortæller om madlavning på Rømers tid.

Den historiske buffet åbner i mødelokalet.

Danish Broadcasting Sinfonietta underholder under måltidet med taffelmusik fra Rømers tid.

Pris: 50 kr. pr. kuvert (børn 25 kr.). Spisebilletter samt drikkevarer kan købes i museumsbutikken.

17.30 Causeri "Ole Rømer til lands, til vands og i luften" ved museumsinspektør
Claus Thykier.

18.00 Den historiske buffet genåbner (uden taffelmusik).

19.00 Korkoncert (gratis adgang)
Lyngby Kammerkor under ledelse af Camilla Donovan synger korsange fra Rømers tid

(M.-A. Charpentier, H. Purcell, M. Pedersøn, D. Buxtehude, G.Ph. Telemann og G.F. Händel).

Kort pause.

Koret optræder med sange fra vor egen tid

(C. Thykier, Sv.S. Schultz, L. Glass, O. Mortensen, og M. Boiesen).

20.30  Albertslund Musikskole
Elever og lærere fra musikskolen spiller (helst udendørs - afhængigt af vejret) som optakt til:

Historisk festfyrværkeri
Tivolis kunstfyrværker, Lars Hoffmann Barfod har arrangeret en rekonstruktion af det

festfyrværkeri for Frederik 4, som fandt sted i 1709 i forbindelse med kongens rejse til Venedig.

Punktum  finale
Lars Barfod afskyder en kardæsk indeholdende Rømers hemmelige krudtblanding, i følge den

chifferopskrift, som findes i Rømers arbejdspapirer.

Claus Thykier

Ret til ændringer forbeholdes


