Lollands Astronomiske Forening 25 års jubilæum i 2015.
Foreningens tidlige historie som jeg husker den.
I efteråret 1988 samt foråret 1989 afholdt Vestlollands Folkeuniversitet et 48 timers
grundkursus i astronomi i auditoriet på Nakskov Uddannelsescenter.
Undervisere på kurset var astronom Hans Jørn Fogh Olsen der afholdt den første
aften. De øvrige aftener var det daværende stud. scient. Kristian Pedersen samt stud.
scient. Steen Aagaard Sørensen der stod for undervisningen.
Kursuslederen fra Vestlollands Folkeuniversitet var Preben Jelsbak.
Hans Jørn Fogh Olsen er i dag formand for foreningen Brorfeldes Vennekreds der
holder til på Brorfelde Observatoriet nær Holbæk. Brorfelde Observatoriet blev
nedlagt i 1996 men er i dag fredet og ejet af Holbæk Kommune.
Kristian Pedersen er i mellemtiden blevet fungerende direktør for DTU Space i
Lyngby. DTU Space hed tidligere Dansk Rumforskningsinstitut.
Ved den sidste undervisningsgang i foråret 1989 spurgte jeg de andre deltagere om de
var interesseret i at være med i en amatør astronomisk forening.
Svaret var at hvis jeg startede den – skulle de nok dukke op.
Kristian Pedersen var fødselshjælper ved foreningens stiftelse. Han kontaktede den
daværende direktør for Tycho Brahe Planetarium Bjørn Franck Jørgensen, som havde
startet en astronomisk forening i Esbjerg, for at få gode råd og tips til hvordan man
skulle bære sig ad med at starte en astronomisk forening.
Tycho Brahe Planetarium åbnede dørene for publikum i efteråret 1989.
I den forbindelse var der i Vestlollands Folkeuniversitet arrangeret en tur til
Planetariet som en afslutning på 48 timers kurset i 1988/89.
På vej hjem i bussen rundsendte Kristian Pedersen en liste – hvor man kunne skrive
sig på hvis man kunne tænke sig at være med i en astronomisk forening.
Listen blev derefter overdraget til mig.
I januar 1990 blev der indkaldt til det stiftende møde i den astronomiske forening.
Mødet fandt sted på Nakskov Uddannelsescenter. Til stede var også Kristian Pedersen
der fortalte om hvad man kunne lave af spændende aktiviteter i en astronomisk
forening.
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Ved det næste møde i februar 1990 blev der lavet et udkast til vedtægter for Lollands
Astronomiske Forening – som var kraftigt inspireret at Astronomisk Selskabs
vedtægter.
En stiftende generalforsamling blev derefter holdt. Vedtægterne blev vedtaget og den
første bestyrelse valgt, der konstituerede sig som:
Peder Danielsen, formand
Leif Djurhuus, næstformand
Ulla Midjord, sekretær
Søren Andersen, kasserer
Esther Pedersen, suppleant
Her viste der sig efterfølgende et praktisk problem idet hverken formand,
næstformand eller kassereren var myndige. Esther Pedersen klarede ærterne og
foreningens første girokonto blev åbnet til indbetaling af kontingenter.
Til den efterfølgende ordinære generalforsamling i maj 1990 udtrådte Søren Andersen
af bestyrelsen – fordi han skulle til København for at læse fysik på Københavns
Universitet. Leif Djurhuus udtrådte også.
Den nye bestyrelse bestod herefter af:
Peder Danielsen, formand
Henrik Henriksen, næstformand
Ulla Midjord, sekretær
Esther Pedersen, kasserer
suppleant (her rækker min hukommelse ikke – er det Ole Henningsen eller Inger
Irholt???)
Det er i øvrigt Henrik Henriksen der har designet foreningens logo.
I maj 1991 udtrådte jeg selv af bestyrelsen og har siden da fulgt foreningen på
sidelinien.
Esther Pedersen gjorde et kæmpe stykke arbejde for foreningen i sin egenskab af
kasserer i sit mangeårige arbejde i bestyrelsen.
Det fortjener at blive nævnt.
7. oktober 2014 Peder Danielsen

