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Vi gik ind i det nye år 2021, da Corona-smittefaren var på sit højeste. 

Vi fik påbud fra Fritidsområdet d. 30 december om foreløbigt at holde lukket indtil d. 17. januar. Senere 

til 7. februar. og til og med 5. maj 

Holger tog initiativ til, at vi holdt vore bestyrelsesmøder virtuelt med applikationen Basic Zoom 

derhjemme ved vore computere.  

Vores underskrifter blev kopieret elektronisk ind i regnskabet, så vi ikke behøvede at samles for det. 

På grund af Corona-faren, blev vores generalforsamling udskudt på ubestemt tid. Af samme grund 

kunne vi heller ikke fastsætte årets kontingent, da det jo vedtages ved afstemning. 

Der kom en delvis genåbning d. 21. maj, hvor Coronaen var så meget under kontrol, at den ikke 

betragtedes som samfunds-truende. Vi i bestyrelsen holdt vort sidste b-møde med Zoom d. 14. juni. D. 

26 august var den helt store genåbnings-dag, hvor vi kunne færdes frit og uden mund/næsebind i 

indendørs samvær. 

Den 11. februar gik alt, hvad der kunne gå galt, bare galt. Jeg havde en aftale med Lasse Winther fra 

Dr.dk, om at de skulle lave nogle sekvenser fra Observatoriet til en video om NASA's Mars 2020 

Perseverance Rover, der gerne skulle lande sikkert på Mars d. 18 februar. 

Da jeg gik ned efter min cykel, var den punkteret, ak. Men jeg ringede og  fik heldigvis et lift af Lasse og 

kamera-manden Frederik. 

Da vi ville åbne den nederste lem, var dens venstre side bagefter, og så ud som om, den ville sætte sig 

fast. Så jeg kørte den op igen. Det gjorde nu heller ikke noget, for Mars var langt over lemmen hele tiden 

ud. 

Så opdagede jeg, at okular-holderen i 10-tommerens udtræk manglede. Så jeg ringede til Svend, og han 

lovede, at komme derop med den - så vi midlertidigt kunne sætte den gamle på igen. Mange tak til ham. 

Men en eller anden havde (sikkert i den bedste mening) sat et alt for langt rør - med gaffatape til hjælp - 

på okularholderen, med det resultat, at vi ikke kunne bruge vinkel-spejlet til nogen af okularerne. 

Det ret korte 2" rør med T2-gevind kunne jeg - selvfølgelig - ikke finde nogen steder. 

En eller anden har sikkert lånt det med hjem, og glemt at aflevere den. Vi måtte anvende et andet rør, 

men det var for langt, og Frederik kunne ikke stille rigtigt skarpt på Mars med video-kameraet. 

Men de fik sikkert nogle gode optagelser af selve observatoriet, både udenfor og indenfor. 



Til de der er interesserede i at se video´en, har jeg et par links: 

https://www.youtube.com/watch?v=6cBOd8fBQBQ Mars landing 

https://www.facebook.com/watch/?v=759534258010083 Mars landing 

Jeg er ikke overtroisk, men prøvede alligevel - for sjov - at finde ud af, om 11. februar er en af de 

såkaldte "Tycho Brahe¨s dage"  Det er den! Jeg selv er født d. 6. oktober - det er også en "Tycho Brahes 

dag"  Skal jeg grine eller græde? 

Svend lavede senere en flot, ny okular-muffe i messing. Mange tak for det. 

En ung studerende fra Københavns kunstakademi Franziska Hoppe og hendes kollega og kæreste 

Hannibal Andersen fik lov at bruge observatoriet både udvendig og invendigt til at lave filmoptagelser og 

projektioner til hendes afgangs-projekt "Physics Envy" 16 -19 februar. Svend og jeg åbnede for dem, gik 

til hånde og tog still-billeder af processen.Den handler mest om Isaac Newton og hans indflydelse på 

vort verdensbillede. 

Vi måtte på daværende tidspunkt være max. 5 personer indendørs sammen iflg. restriktionerne 

7.maj fik jeg besked fra fuldmægtig Lisbeth Stokholm, at renovering af murværket på observatoriet var 

blevet sat i gang, og at vi ikke kunne bruge det i nogle uger fremover, da der var sat stilladser hele vejen 

rundt. Så Poul´s pres på kommunens folk bar omsider frugt. 

Midt i det hele fik vi et næsten tropisk regnskyl og neden for trappen lå der et tykt lag af puds, og 

afløbsrøret var delvis tilstoppet. Dette  bevirkede, at der trængte vand ind på gulvet. Jeg fik skovlet det 

meste af pudset væk, og Ove rensede senere afløbsrøret. Der trænger stadig lidt vand nedad væggene 

lige omkring døren for foden af vindeltrappen, men kun når det regner kraftigt.  

Alt var flot, hvidt og rent, men den blå-grå sokkel blev først malet senere på året. 

Jeg fik mail fra en sød og rar kvinde, Eva Gøtsche fra Sjælland, der havde  et  stort astronomisk 

linse-teleskop med opstilling i sit loftrum. Det havde tilhørt hendes afdøde far tandlæge Mogens 

Gøtsche, der var stærkt interesseret i astronomi, og havde ligget ubrugt hen i 25 år. Derfor tilbød Eva at 

donere det til NAFA, hvilket vi i bestyrelsen sagde ja tak til. Eva og hendes mand Thomas har sommerhus 

ved Rødhus, og de kom forbi Observatoriet med teleskopet d. 5. juli - midt i den store hedebølge. Der 

var også en stor kasse med tilbehør, primært ting som Mogens Gøtsche selv havde lavet. Han var en 

meget kreativ og opfindsom mand. Eva og Thomas fik naturligvis forevist observatoriet. 

D. 25 september var det store rengøringsdag i observatoriet, og instrumenterne blev støvet af. 

D.10 juni så og fotograferede vi en ca. 25 % formørkelse af Solen. Det var lige midt i den store 

genåbnings-tid. Der kom en del gæster mest små og store skolebørn med deres lærerinder. 

D. 24 august holdt vi vor udsatte general-forsamling. Holger Nielsen ønskede at forlade sin 

bestyrelses-post, men vil fortsat virke som administrator af forevisninger. Rune Christiansen blev valgt 

https://www.youtube.com/watch?v=6cBOd8fBQBQ
https://www.facebook.com/watch/?v=759534258010083


ind, og fik ved konstitueringen posten som webmaster. Rune har siden opdateret og forbedret vores 

repræsentation på Google.  Johnny Jensen blev valgt som suppleant.  

D. 7 september havde vi en dejlig aften langs Planet-stien i Klokkerholm. Kim Lang mødtes med os på 

planet pladsen, og gav os en grundig introduktion.  

D. 5 oktober havde vi  en god aften hos Hans Ejler Jørgensen i Gistrup, hvor vi fik set hans observatorie 

med den store 22-tommers kikkert. Hans viste også billeder taget gennem tiden med bygningen af 

observatoriet. 

D. 2. november holdt Ib Nielsen et spændende foredrag "Meteoritter, aminosyrer og chiralitet"  om 

hvordan de organiske stoffer- og dermed livet - opstod i Jordens barndom. 

D. 19 november var der en halv-skygge Måneformørkelse tidligt om morgen. Der var også mikro-måne, 

altså hvor Månen er længst fra Jorden. Men der var overskyet i området, hvor jeg bor. 

D. 7. december holdt vi traditionen tro juleafslutning med Gløgg og æbleskiver  i store mængder. 

Svend og Ove stod for indkøb og tilberedning. Der kom desværre kun 10 medlemmer. Det var lidt 

skuffende. Men vi havde dog en hyggelig aften. 

Vi i bestyrelsen har hver fået vore personlige login til fritidsportalen, med nøje specifikationer af ansvar 

og arbejdsområder. 

Vi fik kun opkrævet 3344 kr. i husleje på grund de lange perioder med nedlukning 

Nye medlemmer: 

Midt i den store nedlukning fik vi 5 nye medlemmer:  

Maja Storm, der har lovet at re-designe og modernisere vores hjemmeside. 

Tino Pedersen Aalborg 

Ole Larsen Rørdalsvej 106 9220 Aalborg Ø 

Flemming Knudsen 

Joachim Mikkelsen Ny Kastetvej 30 Aalborg  

 

https://www.youtube.com/watch?v=6cBOd8fBQBQ Mars landing 

https://www.facebook.com/watch/?v=759534258010083 Mars landing 

 

https://vimeo.com/539336462  Franziska 

https://www.youtube.com/watch?v=6cBOd8fBQBQ
https://www.facebook.com/watch/?v=759534258010083
https://vimeo.com/539336462

