
 

Formandsberetning for året 2020 

Den 28. Januar afholdt vi den årlige generalforsamling. Ole Schmidt Pedersen blev valgt som dirigent. 

Jeg afgav min formandsberetning, og fik applaus. 

Svend gennemgik regnskabet, og vi kunne konstatere, at det gik godt med økonomien, trods den to år 

gamle fratagelse af driftstilskuddet. Der var kommet pænt mange frivillige bidrag fra onsdagsgæsterne. 

Der var ingen indkomne forslag. 

På valg til bestyrelsen var Hans Christensen, Svend Petersen og Mogens Meyer, alle villige til genvalg. 

Der var ingen andre kandidater. Alle genvalgtes. Som suppleant genvalgtes Poul Hansen. 

Ann-Mari Sørensen genvalgtes som revisor. Som revisorsuppleant valgtes Ole Schmidt Pedersen. 

Året 2020 begyndte med noget godt. 4. januar fik vi et nyt medlem; Jesper Nielsen Stjernepladsen 41 

Aalborg. Velkommen til Jesper, og vi håber, at han stadig er medlem. Der er jo gået tyve måneder. 

Karl Johan Fuglsang og Anni Jensen, der var røget ud af medlemslisten, måske på grund af at de havde 

skiftet mail, er blevet gen-indmeldt 28. februar. 

Det lykkedes os, som adskillige gange før, at få professor Hans Kjeldsen, fra Aarhus Universitet til at 

komme og holde foredrag d. 7. januar. Denne gang om dannelsen af  Saturns ringe. 

Der var problemer med en nedslidt motor i den nedre låge i kuplen, og vi var nødt til at undlade, at 

vippe den ned i en måneds tid. Men det ordnede Svend og Ove med firmaet Intego, og det kostede ca. 

5000 kr. fra kontoen for henlæggelser. 

Så har vi fået en ny Astronomisk Guide fra forlaget Epsilon. Den sidste udkom i 2012. Vi i bestyrelsen 

havde en masse korrespondance med forslag om, hvordan teksten skulle udformes og hvor meget der 

skulle med. Vi troede, at teksten skulle/kunne være lige så omfattende som i 2012. Men det endte 

alligevel med, at redaktionen beskar den, så det blot blev en kort omtale på 8 linjer og en henvisning til 

vores hjemmeside. 

Men det er jo også det vi helst vil, nemlig at læserne går ind på Nafa.dk først, så de kan se efter, om der i 

det hele taget er åbent, når vi jo har svært ved at få forevisere nok for tiden. Men jeg er da stolt over, at 

mit trick-foto af observatoriet og Fuldmånen kom til at fylde en halv side. Desvære er Hans´ Kikkertmand 

ikke med, for billedet er taget i 1993 

Planetstien fik også 2-3 linier. Guiden var færdig til udsendelse i juli. Flot, men jeg var lidt utilfreds med, 

af foreningernes logo´er ikke var med. 

Vi bestilte den i 1000 eksemlarer, og har valgt at sælge den til 20 kr. for at hjælpe lidt på vores 

anstrengte økonomi. Den udkom i juli. 



4. februar viste Claus Bo Thielke billeder fra to Solformørkelser - i Frankrig 1999 og Wuhan, Kina i 2009. 

Meget interessant aften. Men det blev også det sidste medlemsmøde i p.t. næsten halvandet år. På 

grund af Corona-epidemien. 

Efter generalforsamlingen konstituerede bestyrelsen sig selv d. 17 februar. Ingen ændringer. 

Så omkring 10. marts kom de første Corona-forordninger fra Fritidsområdet, og vi fik besked på, at der 

skulle være 1 meters afstand rundt om hver person d.v.s. max 5 personer i kælderen og 5 i 

observatoriet, plus foreviserne, endda ikke en gang alle vore ting taget i betragtning. Vi aflyste af samme 

grund alle vores bookede torsdagsforevisninger i marts, og de, der havde betalt fik pengene retur. 

Til gengæld blev vores husleje skåret kraftigt ned, da vi jo ingen indtægt havde for bookede aftener, men 

det fortæller Svend nærmere om. 

Senere hen aflyste vi alle aftener til og med april, i takt med forværringen af coronaen. Vi fik af vide af 

myndighederne, at vi nok ikke skulle regne med at kunne holde åbent på normal vis før i september. I 

juni skærpedes forordningerne så yderligere, nu skulle der være 4 kvadratmeter omkring hver person, 

og der var nu strengt mund- og næsebinds-påbud. 

Så skete der noget andet sørgeligt. D. 26. juni sov vort  højtskattede medlem Hans Christensen, bedre 

kendt som "Hans Flauenskjold", stille ind, 83 år gammel. Hans kone Runa sagde, at han ikke gav udtryk 

for smerter, da han gik bort.  

Hans stiftede i 1972 NAFA sammen med Erik Mollerup, der var redaktør af medlemsbladet Pegasus og 

Hans fik medlemsnummer1! Hans var en ildsjæl, og jeg husker ham, lige fra jeg selv meldte mig ind i 

NAFA i 1981. Han var formand i mange år, og var bestyrelses-medlem så langt tilbage, jeg kan huske. 

Han var idé-mand og designer af Planetstien, og i 2006 blev han udnævnt til foreningens første 

æresmedlem og fik NAFA´s sølvnål. Hans blev begravet i Voer Kirke d. 4. juli.  

Nu springer jeg lidt i tiden igen. Endnu en ildsjæl gik bort. Svend Frederik Hansen, Skørping sov ind 10. 

september 88 år gammel. Han havde ikke selv helt styr på, hvornår han blev medlem, men mente, at det 

også var omkring 1972. Han var uddannet elektronik-ingeniør, og stifter af Firmaet Dancall, der 

producerede nogle af de første langtrækkende, trådløse telefoner i verden. Svend var vores trofaste 

kasserer fra 2000 til 2014 og turnusmedlem i mindst lige så mange år. Han blev udnævnt til 

æresmedlem i 2018, og fik ligeledes Sølvnålen. 

Svend blev begravet i Skørping Kirke d. 16. september. 

NAFA medlemmer deltog i begge begravelser, havde blomser med, og var til sammenkomst bagefter. 

Ved begge begravelser tog jeg - efter først at have spurgt om lov - billeder af det hele, som både Runa og  

Svends børn blev glade for. 

Poul Hansen, der var suppleant overtog senere Hans`plads i bestyrelsen.  

Der skete noget på himlen i juli måned. Kometen Neowise med 5 km kerne, viste sig. Den er navngivet 



efter NASA rumteleskopet Near Earth Object Wide Field Infrared Surwey Explorer. Jeg tog nogle billeder 

af den med 300 mm objektiv på stativ. Men det var lige i den store nedlukningstid. 

Så fik NAFA den endelige godkendelse af Folkeoplysningsudvalget, som "En tilskudsberettiget forening 

der udøver frivilligt folkeoplysende arbejde" 

Vi har ikke set noget tilskud fra kommunen endnu p.t. 

På grund af forværring af Corona epidemien og de skærpede krav, valgte bestyrelsen at aflyse alle 

bookede forevisninger, og medlemsmøder resten af året. 

Det lykkedes os dog at få forevisere nok til 10 onsdags-aftener i efterårssæsonen.  

Den 21. december skete der endnu en gang en spektakulær begivenhed. Set her fra os ville Saturn og 

Jupiter være tættere på hinanden i mange år, nærmere bestemt ca. 6 bueminutter- en såkaldt 

konjuktion. Holger havde sendt mail med en simulation af det i Starry Night Pro. 

De lå dog for lavt på himlen - ca. 10 grader over horisonten, så vi kunne ikke se dem fra observatoriet. 

Jeg sonderede området fra Sohngårdsholmsvej og op i Golfparken med kompas-kikkert, for at finde 

området med den bedste udsigt. Det blev blev et område langs stien, et godt stykke sydpå, hvor der var 

få træer og kun lave bygninger. Jeg sendte en opfordring til alle der havde lyst, at tage deres kikkerter 

med, og vi blev Claus Thielke, Johnny "Sortkrudt" Jensen, Poul Hansen, Bent Lyndgård og - så vidt jeg 

husker - også Mogens Meyer. Ingen af os havde større kikkerter med, da udsigten lød på totalt 

skydække, og vi fik da også kun set Jupiter og Saturn i meget korte glimt. 

Holger sendte mig kort efter nogle fine billeder taget fra sit sommerhus i Mulbjerg. 

Torben B. Christensen 

Formand 


