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Kære Rømervenner

Ole Rømer Antologi
Efterfølgeren til bogen “Ole Rømer - videnskabsmand og samfundstjener” skulle efter planen være
udkommet på 300 årsdagen for hans død den 19. september 2010. Det kom den som bekendt ikke, men
man håbede i første omgang på, at den kunne være i handelen i december. Det blev desværre helle ikke
tilfældet, så der var sikkert flere rømervenner, der måtte revidere deres ønskesedler. Sidste melding er, at
den udkommer i uge 11.

Om museets økonomi
Den gode nyhed er, at der er indgået aftale med Albertslund og Høje Tåstrup kommuner om tilskud til
museet de næste 5 år, så driften kan indtil videre fortsætte omend på nedsat blus. Bemandingen er
reduceret fra 27 årsværk til 17. Åbningstiden bliver 12 - 16 alle ugens dage undtagen onsdag, hvor der i
vinterhalvåret vil være åbent til klokken 22. 

Stjerneaftener
Frem til den 1. april har museet åbent hver onsdag aften frem til klokken 22. KAF, Københavns
Astronomiske Forening, stiller kikkerter op og fortæller om det, man kan se i dem. Det koster 20 kr for
voksne og 10 kr for børn. Museet har åbent, uanset om det er stjerneklart eller ej, og entréen er gratis.

Kontingent og økonomi
Som det fremgår af regnskabet på bagsiden af den vedlagte  indkaldelse til generalforsamling, er vores
økonomi de senere år blevet bedre. Det skyldes dels, at vi er en folkeoplysende forening med hjemsted
i Høje Tåstrup kommune og i lighed med musik-, teater-, sports-, og kunstforeningerne får tilskud fra
kommunen. Dertil kommer, at vi har fået et nyt og væsentligt billigere trykkeri til trykning af “Meddelelser
fra Ole Rømers Venner” og dermed reduceret en af de helt store udgiftsposter på budgettet. Desværre kan
vi ikke gøre noget ved de stigende portoudgifter.
Der er vedlagt et girokort til betaling af årets kontingent på 150 kr. Hvis man af en eller anden grund
hellere vil betale med en bankoverførsel, er vores konto i Danske Bank Reg: 1551  Konto: 1617842. Hvis
man betaler fra en udenlandsk konto, skal man bruge et Swift nummer. Det er Swift-BIC: DABADKKK.
Husk at skrive medlemsnummeret på indbetalingen; det står på konvolutten i adressefeltets første linie.

Årets “Meddelelser fra Ole Rømers Venner”
Vi håber, at det i år vil lykkes for os at udgive “Meddelelser” på Ole Rømers fødselsdag den 25. september
Det byder på en artikel om Ole Rømers lommeur af Poul Darnell samt en artikel om Arkimedes og en
artikel om Rømers ven og kollega, den hollandske fysiker og astronom Christiaan Huygens. De to sidste
artikler er af Jørgen Lyngbye.
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