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Af Majken Christensen  
 
 
Vi har en flot udvikling i medlemstallet, der nu er oppe på ca. 700. Kosmosklubben fortsætter 
sin succes for børn, Astronomisk Ungdom er startet op for teenagerne og AstroForum er blevet 
færdigt. I august var en succesfuld tur til USA for at opleve solformørkelsen, hvor ca. 250 
deltog, mens vi herhjemme fik mulighed for at dække begivenheden med interviews i medierne. 
Derudover har vi haft medlemsarrangementer, som fx foredragsrækkerne. 
 
Foredragsrækkerne  i hhv. efteråret 2017 og foråret 2018 er fortsat et stort aktiv for 
selskabet med imponerende tilslutning. Foredragsrækken i efteråret 2017 dækkede emnet 
Stjerner fra fødsel til død , og her i foråret 2018 har vi en foredragsserie med titlen Det 
mørke univers , der handler om kosmologi, mørk stof og mørk energi. Foredragsrækkerne 
arrangeres i samarbejde med Folkeuniversiteterne i Århus og København, som vi fortsat har et 
godt samarbejde med til glæde for vores medlemmer. Foredragsholderne er forskere fra KU, 
AU og SDU. 
 
Astronomisk Selskabs bidrag til samarbejdet om udgivelse af tidsskriftet Kvant  med Dansk 
Fysisk Selskab, Dansk Geofysisk Forening og Selskabet for Naturlærens Udbredelse har som 
de forrige år bestået i levering af enkelte astronomiske artikler (bl.a. Naturvidenskab og tro  
af næstformand Johan Fynbo) og bidrag om begivenheder på stjernehimlen samt om 
observatorier. Alle medlemmer af Astronomisk Selskab modtager Kvant  fire gange årligt som 
medlemsblad. Vi betaler Kvant for trykning og levering af bladene.  
 
I december måned 2017 havde vi særdeles succes med salg af jubilæumsbogen 
Verdensbilledet i forandring . Med stor indsats og engagement fra kasserer Julie Søgaard 
lykkes det AS at tiltrække flere medlemmer samt øget salget af bogen optil jul. 
 
I 2013 blev Kosmosklubben for børn & unge  stiftet af AS på initiativ af og med en kæmpe 
arbejdsindsats fra AS kasserer Julie Søgaard. Kosmosklubben har sin egen hjemmeside 
(http://kosmosklubben.dk), hvor man kan læse meget mere om klubbens (gratis) aktiviteter. 
Medlemmerne er primært op til ca. 12 år, og medlemstallet er over 250. 
 
I 2017 har vi startet Astronomisk Ungdom  for de 13 til 18-årige, hvor vi bl.a. har haft 
intromøder i København og Aarhus, og bestyrelsessuppleant Kasper Elm Heintz har besøgt en 
gymnasieklasse, haft en skolepraktikant og deltaget i tur til Møn for at udbrede unges 
interesse for astronomi. AS medlem Janne Mønster fra Aarhus Universitet har haft en aktiv 
rolle i forhold til medlemskontakt og nyhedsbreve, hvilket også udbreder astronomien blandt 
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de unge. I samarbejde med Astronomisk Ungdom Sverige  har vi haft medlemstur til 
DARK Sky Park på Møn. Medlemstallet er nået op på 40 og stiger stødt. 
 
Sektionsarbejdet  skrider frem med forskellig intensitet i de enkelte sektioner. Der henvises 
til alle sektionernes afdeling på AS’ hjemmeside, hvor information for hver sektion kan findes. 
 
I løbet af vinteren 2017/18 er det nye og flotte AstroForum  blevet endeligt klar med fuld 
funktionalitet og flot nyt design takket være stor indsats fra bestyrelsesmedlem Søren 
Lynggaard. Forummet kan besøges på webadressen: https://forum.astronomisk.dk/. 
 
Wieth-Knudsen Observatoriet  har holdt flere arrangementer (herunder besøg fra en 
skoleklasse fra Astronomisk Ungdom ) og bestyrelsesmedlem Michael Quaade har 
arrangeret bl.a. et populært observationsarrangement i samarbejde med Nationalpark 
Skjoldungernes Land . 
 
D. 21. august 2017 var der fuld solformørkelse  i USA. I den forbindelse var 250 deltagere 
rejst med AS medlem Knud Strandbæk til Yellowstone for at opleve begivenheden, der også 
blev dækket af medierne. Herhjemme havde AS medieeksponering i form af flere interviews, 
der hjalp AS til at skabe opmærksomhed omkring foreningen og sætte fokus på solformørkelsen, 
selv i Danmark, hvor den ikke var synlig. 
 
Bestyrelsen har afholdt 4 bestyrelsesmøder  i hhv. Odense, København og Roskilde med fuldt 
fremmøde ved 3 ud af 4 møder. Emner og beslutninger er tydeligt gengivet straks efter 
møderne i referaterne fra bestyrelsesmedlem Peter Zethner-Møller. Derudover er nedsat en 
kommunikationsgruppe, som skal arbejde med forbedringer af astronomisk.dk samt øge 
kommunikationsniveauet generelt i AS. Gruppen består af Julie, Søren, Michael og mig selv, og 
der er afholdt 3 møder indtil videre. 
 
Astronomisk Selskabs økonomi er, som det fremgår af årets regnskab, solid. Økonomien 
varetages af kasserer Julie Søgaard med ekstern assistance fra bogholderi. 
 
 
 
Dette var mit første år som formand i Astronomisk Selskab. Jeg har personligt brugt året på at 
lære foreningen og medlemmerne at kende, blandt andet ved at holde foredrag på 
folkeuniversiteterne i Aarhus og København samt til Kompedal Starparty, Avnø Astrotræf mv. 
Derudover har jeg sat fokus på kommunikation og synlighed omkring vores forening, blandt 
andet ved TV-interviews samt digitale medier, for at tiltrække nye medlemmer. 
 
Jeg er altid stolt af at repræsentere Astronomisk Selskab, når jeg er ude i landet til foredrag, 
men jeg fastholder, at vores gode arbejde kommer af vores kompetente og diversificerede 
bestyrelse samt vores aktive og engagerede medlemmer. Formandspostens værdi ligger for mig 
i at fastholde vores kompetencer, samt at skabe åbenhed i foreningen og synlighed udenfor 
foreningen, da Astronomisk Selskab har en unik position som Danmarks ældste og største 
forening for amatørastronomer og astronomiinteresserede. 
 
 
 
 
Majken Christensen 
Astronom og formand 2017/18. 


