[Skriv tekst]

Julestjerner!
Julestue på Orion Planetarium d. 3. december kl. 1400 – 1700.
Programmet er under udvikling, men helt sikker er det, at støtteforeningen vil være til stede.
Det foreløbige program ser sådan ud:
·
·
·
·

Kl. 1415 og 1615 kort introduktion til decembers stjernehimmel i planetariesalen
Kl. 1515 Miniforedrag i planetariesalen: Julestjernen astronomisk set
Kl. 1600 auktion over 3 signerede eksemplarer af Hvad i Himlen
Fra kl. ca. 1630 retter vi teleskopet mod Månen, Venus og Mars, hvis det er klart vejr

Der vil være salg af gløgg og æbleskiver, og vi har også lidt værkstedsaktiviteter – flet
julestjerner eller lav et nat-ur.
Til julestuen har Jesper Grønne doneret 4 signerede eksemplarer af sin bog Hvad i himlen, de
3 sælges til højestbydende ved en auktion. Auktionsprisen går ubeskåret til Orion
Planetariums Venner. Det 4. eksemplar udloddes ved lodtrækning blandt alle besøgende på
julemessen.
Skulle nogen være interesserede i at købe bogen, kan vi tilbyde den med 20% rabat. Der skal
senest torsdag d. 24. november indbetales kr. 300,- på konto: 7184 - 1216816 med angivelse
af navn, adresse og "Jels“. Bøgerne vil så blive sendt til Orion og kan afhentes ved julestuen.
I planetariets butik vil der være 20% rabat på alle ikke nedsatte varer denne dag.
Alle, der har tid og lyst at give en hånd med ved julestuen, er mere end velkomne. I kan blot
skrive eller ringe til Janus 24 66 96 87 / janus@jels.dk.
Læs i øvrigt nyt fra de seneste bestyrelsesmøder og lidt
om decemberhimmelen.
Og så kan jeg da lige fortælle, at vi har rundet 65
medlemmer af vores forening.
Det er i øvrigt besluttet, at vi først opkræver kontingent
fra vores medlemmer, når vi ved at Planetariet fortsat er i
drift. Vi vil ikke risikere, at have opkrævet penge fra
medlemmerne, hvis det ender med, der ikke er noget at
bruge dem til.
Mange hilsner
Janus Harloff Lynggaard
Formand
24 66 96 87 / janus@jels.dk
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Nyt fra bestyrelsesmøder i Støtteforeningen
Styregruppen
Der arbejdes med en ny ejerstruktur, Aarhus Universitet ønsker ikke at fortsætte sit
engagement i Orion Planetarium. Styregruppen arbejder for at finde samarbejdspartnere, så
Planetariet kan drives videre og hode et højt fagligt niveau. Styregruppen har bedt Lars
udarbejde en præsentation af hvad det er Planetariet kan tilbyde besøgende (skoler, turister,
grupper).
Indsatsen i uge 42
I skolernes efterårsferie var Planetariet godt besøgt, ca. 500 gæster var forbi og stemningen
var god – selvom enkelt kom for at se den døende hval…
Der var fin interesse omkring støtteforeningen, og der blev spyttet en smule i bøssen.
Indsamling
Der arbejdes med at etablere en husstandsindsamling i Jels og omegn. Vi forventer at være
klar i løbet af 1. kvartal 2017.
Den digitale indsamling – crowdfunding – skal sættes op, så den er klar, når vi kender
betingelserne for Planetariets videre drift.
Gruppen omkring sponsorater er i færd med at udarbejde et prospekt, som i første omgang
skal præsenteres for en eller to virksonhedsledere i Jels, der har lovet at kvalificere det, så vi
får bedre reslutater i første hug.
Frivillige
Lars har fået kontakt til en række pensionister, som bl.a. gerne vil give en hånd med, når der
er mange skolebørn på Planetariet. Kirsten Andersen har indvilget i at stå for denne gruppe.
Detr opfordres til, at alle, der gerne vil deltage i en af vore arbejdsgrupper melder sig - gerne
til Janus.
Corwdfunding/indsamling, sponsorater, aktiviteter eller praktisk hjælp – vi har brug for alle
kræfter!
Øget kendskab – presse og andet
Foreningen vil skrive et læserbrev om hvorfor Oriona Planetarium skal fortsætte. Det er vores
håb, at det vil få nogle flere til at skrive, så vi kan holde debatten om Planetariet i gang.
Der arrangeres julestur i Planetariet d. 3/12. Det primære formål er at øge folks interesse for
Planetariet og støtteforeningen.
Kontingent
Det er besluttet, at vi først opkræver kontingent fra vores medlemmer, når vi ved at
Planetariet fortsat er i drift. Vi vil ikke risikere, at have opkrævet penge fra medlemmerne,
hvis det ender med, der ikke er noget at bruge dem til.
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Himlen netop nu – se ud – se op!
Vi har haft en længere periode, hvor der ikke har været godt udsyn til nogle af planeterne,
men nu bliver det bedre igen!
Hvis man har mulighed for at kigge helt lavt i horisonten mod sydvest, uden bygninger eller
træer til at forstyrre udsynet, kan man nu sidst på eftermiddagen (ca. kl. 17) få øje på Venus,
som lyser meget klart. Lidt til venstre for den finder man også Mars, men den kan være
sværere at få øje på. Det gode er, at det kun bliver nemm
nemmere
ere at observere dem de
kommende uger, så der kan næsten blive tale om to juleplaneter.
Der er også mulighed for at se Jupiter rigtigt flot på morgenhimlen, og da det nu er mørkt om
morgenen, når mange står op og kører på arbejde eller i skole, lægger man
mange sikkert mærke
til den. Den kan observeres helt frem til efter kl. 07 højt på himlen mod sydøst. Lige nu står
Jupiter op ca. kl. 04, men også det bliver bedre. Ved juletid vil den kunne ses fra kl. 02.
Midt i december har vi meteorsværmen, Geminiderne, som normalt er rigtig fin, men vil i år
blive noget ødelagt af lyset fra Månen, der er tæt på fuld. Endelig er det på denne årstid jo
værd at holde øje med det flotteste af alle stjernebillederne, Orion, som er begyndt at kunne
ses fra ca. kl. 22 mod sydøs
sydøst.

