HALLANDS ASTRONOMISKA SÄLLSKAP
VÅREN 2015

ALMA, de stora radioantennerna, riktade mot Vintergatans centrum.
Foto: ESO, Europeiska SydObservatoriet Credit: ESO/B Tafreshi.

Bli medlem i Hallands Astronomiska Sällskap
Skicka namn, adress, telefon och/eller e-post till info@hastro.se samt betala in
medlemsavgiften som gäller per kalenderår. Har man ingen e-post, anger man alla
uppgifter vid inbetalningen eller så ringer man ordförande.
Ge någon ett medlemskap i present! Gärna tillsammans med Populär Astronomi.
Kontakta oss så ordnar vi ett specialkort och ev. tidning.
Avgiften gäller per kalenderår (för nytillkomna som betalar i november eller december
2014 gäller avgiften även 2015).
Vi håller i stjärntittning, föredrag, kurser, studiebesök, resor mm.
Medlemsavgift: vuxna 200 kr/år, studerande 50 kr/år.
Tidningen Populär Astronomi kostar med rabatt 200 kr/år (+ medlemsavgift = 400 kr/år).
Plusgiro: 591896-6
Glöm inte att uppge namn och adress samt eventuellt “Populär Astronomi”.

Adresser och telefonnummer
För information om visningar, program mm, skicka förfrågan till info@hastro.se eller ring
ordförande.
Ordförande: Charlotte S Helin
0346-43843, 0727-443843 (nytt nummer).
c.he@telia.com
Kassör: Claes Norryd
035-108786, 0731-814425
claes.norryd@gmail.com
HAS webbplats: Stefan Bengtsson
stefan@hastro.se
Frida Palmér-observatoriet samt kurserna: Arne Sikö
0702-790048
arne.siko@hh.se
Skötsel av fastigheterna och gården på Tönnersa: Gösta Jonsson
035-126649, 0702-687043
035126649@telia.com
Tönnersaobservatoriet, Skräddaregården 254, 310 31 Eldsberga
Naturum Getterön, Lassavägen 1, 43292 Varberg Tel: 0340-101 89
Högskolan i Halmstad, Frida Palmérobservatoriet 0702-790048
www.hastro.se
info@hastro.se

Kära HAS-medlemmar!
Gott nytt, härligt astronomiår 2015! Tack för ett engagerat och innehållsrikt 2014 med
många höjdpunkter.
Detta är också en kallelse till vårt årsmöte 17 feb 2015 kl. 18.00 på Strandgatan 20,
Halmstad (förra årets möte blev så lyckat och gemytligt och vi bestämde oss på stående
fot att göra likadant denna gången). Efter ett kort, effektivt årsmöte blir det buffé och en
berättande gäst, antingen livs levande eller via Skype.
Hela vårprogrammet finns på nästa sida men först senaste nytt:
Vi har medlemmar över hela länet och gör vårt bästa
för att arrangera på så många platser som möjligt. För
att kunna ha stjärntittarkvällar på fler ställen och oftare
behövs folk så nu uppmanar vi alla med egna teleskop att
krypa fram ur gömmorna :-). Har du inget eget, kan vi lära
upp dig! Hör bara av dig till någon i styrelsen eller till Arne
Sikö som har astrokursen.
Maria Ehrenberg erbjuder bokcirkel om science fictionlitteratur! Enklast är att mejla henne, maria.ehrenberg@gmail.com

Perseiderna i augusti.

Kursen i grundläggande astronomi har blivit väldigt populär och sväller... Arne Sikös
heltäckande kompendium (270 sidor) finns att köpa till självkostnadspris 340:- (det Högskolans vaktmästeri tar för att kopiera upp det). Vårens kurs kommer att kretsa kring
Tegmarks uppmärksammade bok samt om liv i universum med start 10 februari.
Vårens stora föreläsning på Högskolan kan vi inte sätta datum på förrän längre fram.
Då kommer den prisbelönte kemiprofessorn Ulf Ellervik och berättar om mjäll i kosmos
(hejdlöst rolig och väldigt intressant!).
Astronomi och HAS är numera en av stöttepelarna i Science Safari, bussen med
naturvetenskapliga experiment som beräknas börja rulla under tidig vår. Verksamheten
står den ideella föreningen Science Safari för och den har fått stora bidrag bl.a. från
Region Halland och Sparbanksstiftelsen i Varberg. I fortsättningen kommer vi att åka
ut med Safaribussen vid stjärntittarkvällar, solobservationer och andra tillfällen där våra
kunskaper kan komma till pass. Kul!
I bussen skall det finnas bl.a. ett teleskop och ett sådant har vi fått i donation av ett dödsbo efter tyske professor Rauschfuss som bosatte sig i Varberg.
HAS håller också på att få en Hylte-sektion :-)
Påminner om observationer på kort varsel dvs när himlen är klar.
Mejla till
stefan@hastro.se

Varma hälsningar!
Styrelsen för HAS genom Charlotte S Helin, ordförande.

Båstad Montessori på besök
på Tönnersaobservatoriet.

HAS program för våren 2015
Med reservation för eventuella ändringar, följ på www.hastro.se.
16 januari kl. 18.00. Stor stjärntittarkväll i Laholm.
I samarrangemang med Kultur-och utvecklingsnämnden, Fritidsenheten samt Studiefrämjandet.
Samling på Citygården kl 18.00 för introduktion mm. En stund senare ställer vi upp våra bästa bärbara telskop på Sparbanksvallen (idrottsplatsen). Tag med din egen kikare, även en helt vanlig – den
ser man mycket med. Skulle det bli busväder fortsätter vi bara inomhus bl.a. med film om universums vackraste vetenskap. Fri entré, fika finns att köpa.
20 januari kl. 18.30. Grundläggande astronomi enbart för medlemmar 1:4.
Plats: Högskolan i Halmstad, Samling vid O-huset. Föranmälan arne.siko@hh.se (portarna är låsta!)
Arnes tel: 070-2790048.
27 januari kl. 18.00-20.00. Öppet hus på Tönnersaobservatoriet. Samarr: Studiefrämjandet.
10 februari kl. 18.30. Grundläggande astronomi enbart för medlemmar 2:4.
Plats: Högskolan i Halmstad, Samling vid O-huset. Föranmälan arne.siko@hh.se (portarna är låsta!)
Arnes tel: 070-2790048.
17 februari kl. 18.00. Årsmöte Strandgatan 20, Halmstad (Immanuelkyrkans café).
Vill vi göra något speciellt enbart för medlemmarna med ev. familj så efter mötet blir det buffé med
astronomisk direktkontakt. Buffén kostar 60 kr/pers och vi behöver föranmälan senast mån 3 feb till
info@hastro.se.
26 februari kl. 18.00-20.00. Öppet hus på Tönnersaobservatoriet. Samarr: Studiefrömjandet.
11 mars kl. 19.00-21.00. Öppet hus på Tönnersaobservatoriet. Samarr: Studiefrämjandet.
17 mars kl. 18.30. Grundläggande astronomi enbart för medlemmar 3:4.
Plats: Högskolan i Halmstad, Samling vid O-huset. Föranmälan arne.siko@hh.se (portarna är låsta!)
Arnes tel: 070-2790048.
28 mars kl. 19.30 – ca 21. Earth Hour med stjärntitt på Varbergs fästning.
Under en timme släcker man ner så mycket det går över hela världen som en manifestation för
miljön. För vår del betyder det mindre ljusföroreningar och tydligare stjärnhimmel om bara molnen
håller sig borta. Samling i Kafé Kulknappen på Hallands kulturhistoriska museum där vi berättar om
vad man kan se på himlen, delar ut stjärnkartor mm. Sedan går vi ut och tittar. Tag gärna med egna
kikare, även en helt vanlig!
Museet och Kafé Kulknappen är öppet kl 12-22 denna dag. Fri entré till evenemanget. Samarr:
Studiefrämjandet och Hallands Kulturhistoriska museum.
X april kl. 19.00. Högskolan i Halmstad, Bærtlingsalen “Mjäll och kosmisk strålning”.
Föreläsning av den prisbelönte forskaren och författaren Ulf Ellervik. Människan påverkas rent fysiskt
under en rymdresa på de märkligaste sätt... Mer information när vi fått datum! Samarr: Studiefrämjandet.
21 april kl. 18.30. Grundläggande astronomi enbart för medlemmar 4:4.
Plats: Högskolan i Halmstad, Samling vid O-huset. Föranmälan arne.siko@hh.se (portarna är låsta!)
Arnes tel: 070-2790048.
9 maj. Dagsutflykt till Stevns klint.
Vårens dagsutflykt med guide går till Stevns Klint där man kan se spår efter smällen för 66 miljoner
år sedan då livet på jorden tog fart. Om vi hinner besöker vi Oxieobservatoriet eller Tycho Braheplanetariet i Köpenhamn (gemensam mat och fika förbokas). Ev. samarr. i gemensam buss, mer info
längre fram. OBS föranmälan är nödvändig, sista datum kommer i påminnelse och på webbplatsen.
12 juli kl. 11.00. Sedvanlig picknick och generalstädning på Tönnersaobservatoriet.
Science Safari besöker olika platser i länet - ha koll på webbplatsen. Är du intresserad av att delta i
aktiviteterna, mejla stefan@hastro.se.

