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Kære Rømervenner

Med dette nyhedsbrev følger “Meddelelser fra Ole Rømers Venner 2009".  Når det ser lidt
anderledes ud end tidligere, skyldes det, at vi har skiftet til et trykkeri, der er mere økonomisk til vores
relativt lille oplag, specielt når der skal være farver på billederne. Et nyt trykkeri betyder også andre
krav til manuskripterne, dem har vi lært nu, så vi regner med at kunne udgive “Meddelelser 2010"
på Ole Rømers fødselsdag den 25. september. Det vil indeholde en artikel om den græske naturfilosof
Arkimedes og en artikel om den nederlandske fysiker og astronom Christiaan Huygens.

Fremtidens forskere

Tycho Brahe Planetariet holder i samarbejde med Astronomisk Selskab og Folkeuniversitet en
foredragsrække, hvor 5 unge forskere præsenterer deres projekter. Emnerne spænder vidt - lige fra
udforskningen af vores eget solsystem med satellitter og rumsonder til de mekanismer, der styrer de
fjerne galakser og hele universets udvikling på stor skala.

I København holdes foredragene mandage klokken 19.15 - 21.00 i Rockefellerkomplekset, Auditoriet
Juliane Maries Vej 30, 2100 København Ø

I Århus holdes de på Matematisk Institut Århus Universitet, Ny Munkegade, Bygning 130, Auditorium
D2, 8000 Århus C.

Peter Laursen: Mørk Kosmologi
1. februar i København - 8. februar i Århus

Kristoffer Leer: Om vand og asparges på Mars
1. marts i København - 8. marts i Århus

Jacob Trier Frederiksen: Magnetfelter på Solen
12. april i København - 19. april i Århus

Christoffer Caros: Hvor er Solens pletter, og hvad betyder de for klimaet?
26. april i København i Århus

Rasmus Handberg: At forstå stjernernes musik. Asteroseismologi med Kepler.
17. maj i København - 31. maj i Århus

Foredragene er tilrettelagt af Anjan Andersen, Torben Arentoft og Michael Quaade. Der er gratis
adgang for medlemmer af Tycho Brahe Planetarium og Astronomisk Selskab. Tilmeldning er ikke
nødvendig. Øvrige skal tilmelde sig gennem Folkeuniversitet.

For stjernekiggere

Kroppedal Museum  Fra oktober til april kan man opleve nattehimlens vidundere under kyndig
vejledning af Københavns Astronomiske Forening. Det foregår onsdag aften fra kl. 20 til 22. Selvom
vejret ikke tillader stjernekigning er der foredrag og åbent i udstillingerne på museet. 

Tilmelding er nødvendig, både for museets og din egen skyld. Det skal ske senest kl. 15 samme dag
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på tlf. 43 30 30 26 eller info@kroppedal.dk. Ved tilmelding skal oplyses telefonnummer. I tilfælde af
aflysning bliver alle, som har tilmeldt sig, ringet op. Børn er meget velkomne og får lov til at kigge
først. Prisen er 20 kr. 

Rundetårn  Observatoriet har åbent hver tirsdag og onsdag aften fra klokken 19 - 22 til og med
onsdag den 17. marts samt Valentins dag søndag den 14. februar også fra 19 - 22.

Om foreningens fremtid

Vi har i bestyrelsen haft mange diskussioner om foreningens fremtid og aktiviteter og er blevet enige
om, at det vil gavne os at få et mere formelt samarbejde med museet. Det ville vi få, hvis det af vores
vedtægter fremgik, at vi er  museets venneforening. Uha nej, er der så nogen der siger. Vi er
selvfølgelig interesserede i arkæologernes aktiviteter, hvem er ikke det? Det samme kan man sige om
afdelingen for Nyere Tid. Men vores interesser ligger i astronomien og videnskabshistorien og ikke
i arkæologi og byudvikling og vi kan ikke overkomme at støtte dem alle sammen. Som det står i
vedtægternes §2: Foreningens formål er at støtte udforskningen af og udbredelse af kendskabet til
dansk astronomis historie - fortrinsvis Ole Rømers liv og gerning.

Museet har i lang tid ønsket at få en venneforening for hele museet og hilser vores initiativ
velkomment. De kan ganske vist ikke lokke med gratis adgang til samlingerne, det er der jo i forvejen,
uanset om man er medlem af en forening eller ej. Der kan så være tale om rabat i museumsbutikken
og gratis adgang til de foredrag, hvor man normalt tager entre. Det har vi i dag kun, når der laves
arrangementer i samarbejde med os. 

Teknisk Museum har 3 venneforeninger: Teknisk Museums Venner, Flyvemuseets Venner og
Zone-Redningskorpsets Venner. Der er internationale bestemmelser for, hvilke kriterier der skal
opfyldes, for at en forening officielt kan anerkendes som et museums venneforening. Men Teknisk
Museum har altså vist, at det kan lade sig gøre at have en venneforening med speciel tilknytning til
en speciel samling. Vi arbejder som sagt på det og er selvfølgelig interesserede i at høre jeres mening.

I samme åndedrag skal det nævnes, at vi også har haft overvejelser om at ændre foreningens navn til
“Det danske Rømer Selskab”, eller “The Danish Roemer Society”, men er blevet enige om at
beholde navnet “Ole Rømers Venner” og bruge det engelske navn, når det skønnes nødvendigt i
sammenhængen.

Gamle udgaver af “Meddelelser fra Ole Rømers Venner”

I oktober måned sidste år blev der ryddet grundigt op i skunk rummene på museets første sal. I den
forbindelse blev der fundet to kasser med i alt 472 eksemplarer af Meddelelser fra Ole Rømers
Venner fra perioden 1993 til 2002. Dem har vi savnet meget længe, fordi der af og til er ønsker om
at købe et eksemplar af en bestemt årgang. De ønsker kan vi altså opfylde nu.

Kalender

Generalforsamlingen afholdes tirsdag den 23. februar. Indkaldelse med dagsorden og foreløbigt
regnskab for 2009 vedlagt.

Udstillingsåbning Lørdag den 27. marts åbnes to særudstillinger på Museet. Fyrstegraven bliver
suppleret med fundene fra gravpladsen og andre rige grave fra området. Den anden udstilling er en
præsentation af afdelingen for Nyere Tids arbejde med Fingerplanprojektet, den overordnede plan for
udviklingen af Københavns forstæder efter Anden Verdenskrig

På gensyn den 23. februar

Ole


