Avnø astronomitræf 2018
KAF, AFFS og AS inviterer til Astronomitræf fra fredag d. 5. oktober til søndag d. 7. oktober.
Det fælles træf afholdes på Avnø naturcenter, med fornemme faciliteter
og formentlig Sjællands mørkeste lokation, beliggende i smuk natur
mellem Næstved og Vordingborg. Træffet har lagt vægten på hyggeligt
samvær, observationer og foredrag/workshops. Det vil være muligt at
observere stjernehimmelen med 20” Dobson teleskop og se de mange
andre teleskoper opstillet i eller uden for hangaren.
Lørdagens program:
• Foredraget ”Himlen set fra nordøst Falster” af Jacob Arthur Andersen.
Jacob fotograferer himlen fra sit hjem i det mørke nordøst Falster.
Han vil fortælle om sit udstyr og sine teknikker ved teleskopet og den
efterfølgende billedbehandling. De 3 billeder til højre er nogle af Jacobs.
Smugkik evt. på flere af hans billeder på www.clearskyastro.dk.
• Foredrag nr. 2 er ikke planlagt endnu.
• Naturvandring på Avnø – Se sælerne og måske også havørnene.
• God middag lørdag aften.

Praktisk information vedrørende arrangementet:
• Tidsrum:
o Ankomst fredag 18:00-20:00 (Bemærk: aftensmad fredag er ikke med i arrangement)
o Afgang søndag formiddag efter morgenmad og oprydning. Der er mulig blot at deltage om lørdagen.
• Overnatning foregår i 2 store sovesale. Medbring sengetøj og dyne/sovepose (Bemærk fælles M/K)
• Alle skal deltage i afvikling af arrangementet og får en tjans i forbindelse med et af måltiderne.
Tilmelding:
Igen i år er det muligt at tilmelde sig til hvert måltid samt overnatning individuelt:
Aktivitet
Natmad
Morgenmad
Frokost
Middag
Deltagergebyr for alle
fredag
lørdag/søndag
lørdag
lørdag
foredrag og gratis kaffe
Pris
30 kr.
40 Kr. pr. måltid. 45 Kr.
125 Kr.
65 Kr.
• Samlet pris for hele weekenden er 545 Kr.
• Drikkevarer kan købes på stedet. Kaffe er med i deltagergebyr.
Ønsker du kun at deltage i foredrag om lørdagen er tilmelding ikke nødvendig
(Gebyr betales kontant ved fremmøde).
Tilmeldingen sker ved at sende en e-mail til Ewa Pedersen: ewap@webspeed.dk
Ved tilmelding oplyses ønskede måltider og overnatninger.
Betaling af deltagergebyr skal ske senest d. 28. september 2018 på konto: 4420-3670053903.
Spørgsmål kan rettes til Niels Haagh nth@trackthestars.com eller Lars Drost lars.drost@gmail.com
Se tidligere Avnø astronomitræf i denne YouTube video: www.youtube.com/watch?v=2AJEr7nSBCk
På gensyn på Avnø Naturcenter.

Overnatning
fredag/lørdag
100 Kr. pr. nat

