Medlemsaktiviteter
Foreningen blev oprettet af en kreds af astronomi-interesserede amatører fra Lolland-Falster i januar
1990 efter en foredragsrække under Vestlollands Folkeuniversitet.
På månedlige møder i vinterhalvåret informeres om aktuelle astronomiske begivenheder, som kan
have interesse.
Hvad har der været fremme i medierne, og hvad nyt er der på internettet? Er der f.eks. opdaget en
ny komet? Hvor på himlen kan den iagttages? Hvornår er der igen maksimum af stjerneskud? Hvor
skal man kigge på aftenhimlen, og hvad kan man gøre for at få mest ud af denne oplevelse?
Der arrangeres med mellemrum aktuelle, offentlige foredrag, hvor professionelle danske forskere
fortæller om deres spændende arbejde. Giv os din mailadresse, så sender vi dig gratis nyheder.
Medlemsmøderne afholdes oftest den første torsdag i måneden kl. 19.30 i vinterhalvåret i auditoriet
på Blæsenborgskolen, Blæsenborg Allé 10, 4930 Maribo. Vær gerne præcis, da yderdørene aflåses.
Møder andre steder vil blive omtalt i de lokale nyhedsmedier.
Vil du være med?
Du behøver hverken have en astronomisk kikkert eller speciel viden om astronomi for at kunne
deltage i foreningens arbejde. Vort samvær i denne amatør-astronomiforening tager udgangspunkt i,
hvad der aktuelt er at se på stjernehimlen.
Du er velkommen, hvis du bare har nysgerrighed og interesse for at få yderligere viden om det
univers, vi befinder os i. Kig blot indenfor til et møde.
Få flere nyheder på Facebook og foreningens internetsite.
Kunne du tænke dig at møde andre mennesker, der på hobbyplan også er interesserede i astronomi,
var det måske en god ide at blive medlem af Lollands Astronomiske Forening.
Kontingentet er 100 kr. pr år, der kan indbetales til
Jyske Bank, reg.nr. 0693 konto nr. 0001991507.
Skoleelever og studerende halv pris.
Medlemskab er helt uforpligtende, men kan være stærkt
vanedannende!
Kontakt til foreningen:
Sekretær Mogens Zachariasen,
Hamborgskovvej 31, 4800 Nyk. F.
Tlf. 54852604 / 71246838
Mail: mogens@lolland-astronomi.dk
Foreningens internetsite:
http://www.lolland-astronomi.dk/
Facebook:
https://www.facebook.com/groups/lolland.astro/
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