
18 popUlär aStronomi   nr 3 2013

evenemang från norr till söder

KirUna 
evenemang planeras av institutet för rymdfysik www.irf.se, rymdgymnasiet 
www.rymdgymnasiet.com och luleå tekniska universitet www.ltu.se/space.

lUleå
 Norrland Star Party 2013. NSp genomförs för sjätte gången i rad, denna gång 
i samarbete med Teknikens Hus i luleå. programmet löper från fredag kväll till söndag 
lunch: samvaro, kvällsobservationer, solobservationer under lördagen samt föredrag. 
För program och detaljer se NSAA:s hemsida, http://nsaaforum.ning.com

piteå
evenemang planeras av piteå astronomiförening. www.piteastro.se

gäddede
 Öppet hus på Frostvikens observatorium, Storgatan 40, gäddede. Alla är 
välkomna till observatoriet! om vädret är bra tittar vi i det stora teleskopet – små 
spegelteleskop och handkikare finns också att låna och titta i under kvällen. Arr: 
Frostvikens observatorium. 

Umeå
Specialöppet på Umevatoriet: Teleskopet vara igång så vi hoppas på molnfritt 
väder! Fredagen den 27 är det öppet på planetariet.  
Arr: umevatoriet www.umevatoriet.se

Uppsala
evenemang planeras av uppsala Amatörastronomer www.uaa.nu, och uppsala univer-
sitet. http://www.physics.uu.se/

arViKa
 Solskådning på torget och stjärnskådning på kvällen. vi kommer att ställa upp 

våra solteleskop på torget vid 12-13 tiden. Sedan 1900 på kvällen blir det föredrag 
om solen och solfoto. vid klart väder observerar vi stjärnhimlen senare. Arr: Mitt hem i 
kosmos. www.svenskakyrkan.se/arvika

Västerås
 Öppet hus och invigning vid Urania-observatoriet. vi kommer att ha öppet hus 
vid våra observatorier ute vid åkesta. det blir därmed invigning av vårt nya teleskop 
och föredrag i klubbstugan. Arr: västerås astronomi- och rymdforskningsförening, 
vArF www.varf.se
 Utställning. rymdbilder ställs ut på Stadsbiblioteket i västerås mellan 14-16. 
Arr: vArF www.varf.se

stoCKHolm
 Astronomins dag på Cosmonova. Kl 11-18. en dag med aktiviteter i astronomins 
tecken. Nya domföreställningen universums hemligheter (Hidden universe) visas och 
introduceras av Jesper Sollerman. det blir även film om svarta hål och planetarieföre-
ställningen Strövtåg i universum. Se www.nrm.se/cosmonova,
 Tävling: smaka på Cosmic Cocktail. på Astronomins dag och natt på 
cosmonova blir det finalen i tävlingen The cosmic cocktail, där en alkoholfri drink 
med hemlig ingredienser berättar om universums innehåll. Smaktillfällen ges även 
på Forskarfredag den 27 september. efter sista provningen på cosmonova avslöjas 
innehållet under högtidliga former. Arr: oskar Klein center www.okc.albanova.se
Öppet hus på Observatoriekullen. under kvällen arrangerar observatoriemuseet 
och Stockholms Amatörastronomer (STAr) föredrag, museivisningar och observationer 
med teleskop. Kl. 18, 19, 20, 21 och 22 blir det visningar i museet. Kl 21.00–23.00 
kan du se i teleskop hos STAr. Föredrag kl 18.00 och 19.30: intressant vetande om 
vår stjärnhimmel, med Nils erik olsson. Arr: observatoriemuseet: www.observatoriet.
kva.se och STAr: www.starastro.org

saltsjöbaden
 Öppet hus och Star party på observatoriet
13:00-17:00 Aktiviteter för hela familjen. guidade turer med film kl. 13:00, 14:00, and 
15:00; bygg ett teleskop och experimentera; titta på solen via sol teleskop. ericssons 

Astronomins
och nAttdAg
28 sep 2013

Astronomins dag och natt gör det fantastiska med astronomin och uni-
versum tillgängligt för folk i hela Sverige. Lördagen 28 september blir det 
Astronomins dag och natt för andra gången.

Alla är välkomna att ordna astronomiska evenemang. Har du en idé, en 
plan, eller behöver du hjälp med att ta kontakt med andra? Slå en signal till 
koordinatorn Gabriella Stenberg, gabriella@irf.se.

Program för
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Astronomi Förening (eAF) visar sina teleskop. Bygg ditt eget solur. gör en 
modell av solsystemet med toapapper. designa din egen asterism (stjärnbild) 
och vinn ett pris för bästa design! Astrobildsutställning – ta med dina bilder på 
ett uSB-minne och visa upp dem i vårt bildspel. Fika serveras.
19:00-23:00 Star party (om vädret tillåter). observera natthimlen med tre av 
observatoriets stora teleskop. eAF guidar genom natten med sina teleskop.
Arr: Kunskapsskolans Naturvetenskpliga centrum www.tinyurl.com/kncsaltis

örebro
 Astronomins dag på Våghustorget
11:00 och framåt. Mitt i lördagsrusningen blir det solobservationer, planetspa-
ning med teleskop, rymdbilder och rymdpromenad i stan. vi slår upp ett stort 
partytält på torget. örebro astronomi. www.orebroastronomi.se

alingsås
evenemang planeras av Alingsås astronomiklubb aak.astronet.se 

göteborg
 Kometer på bokmässan. Kl 10:00-11:00, Svenska mässan, göteborg. 
inträde till bokmässan krävs. populär Astronomi intar scenen på Kulturchocks 
monter och bjuder på kometer – i litteraturen och på himlen. Med ett öga bakåt 
i tiden och framåt hajpade kometen iSoN som ska lysa upp himlen i december. 
Arr: populär Astronomi
 Teleskopakuten. Kl 11-13, göteborgs Naturhistoriska Museum. det där 
teleskopet du fick i present, går det att använda? vi hjälper dig med dina teleskop-
funderingar, stora som små. Arr: Slottsskogsobservatoriet, göteborgs Astronomiska 
Klubb, med Astro Sweden AB. Mejla slottsskogsobservatoriet@gmail.com en vecka 
innan om du behöver köra in ditt teleskop med bil. 
 Rymdstenar, jättestjärnor och extrema galaxer på Universeum. Tre 
unga astronomer från chalmers berättar för alla om rymdfenomen som de själv 
forskar om. Ta med en sten, en boll, och fantasin och delta! Tider: www.univer-
seum.se Arr: onsala rymdobservatorium/universeum www.chalmers.se/oso
 Hitta på stjärnhimlen. Kl 19-21, Slottsskogsobservatoriet. lär dig dig hitta 
fem olika objekt på himlen samt får lära dig lite om deras spännande fysik. går 
det är vi ute vid teleskopen. är det molningt använder vi oss av programmet 
Stellarium i vår föreläsningssal.

onsala
 Onsala stjärnträff. gäster på andra omgången av stjärnträffen på onsala 
rymdobservatorium är gösta gahm, Kirsten Kraiberg Knudsen och Anna davour. 
Sista datum för anmälningar var 24 augusti. Arr: onsala rymdobservatorium 
www.chalmers.se/oso

gislaVed
 Astronomiskt öppet hus på Gislaveds Industrimuseum. Kl 18:00. Se och 
prova olika sorters teleskop och upptäck vad man kan se när man tittar i ett 
teleskop. om vädret står oss bi så åker vi sedan ut till observatoriet i Båraryd 
och observerar med teleskop! http://www.astronomi-gislaved.se/

Hylte, Halland
 Stjärntittarkväll på Unnaryds hembygdsgård. Kl 19 och framåt. en 
helkväll på den vackert – och mörkt – belägna gården mellan långaryd och 
unnaryd. vi berättar om vad man kan se på himlen, delar ut stjärnkartor och 
har med oss fina bilder. Hallands Astronomiska Sällskap ställer upp bärbara 
teleskop och du som har egen kikare, ta med den! vid busväder så fortsätter 
vi inomhus. Arr: unnaryds hembygdsförening, Bonadsmuseet, Hallands 
astronomiska ällskap HAS, vetenskap och kultur. www.hastro.se

För aktuell information om 

alla evenemang, se

www.astronominsdag.se

KarlsHamn
 Raket-rally på Kreativum. Kreativum presenterar tävlingen raket-rallyt! du får i 
uppgift att konstruera en pet-flaskraket som ska flyga så långt som möjligt. vinnaren i 
raketrallyt vinner ett årskort för en familj, värde 1100 kronor. dessutom är Kreativums 
rymdavdelning öppen och uppdaterad. i ordfångarspelet kan du spela flera olika 
rymdspel. För tider se www.kreativum.se

lUnd
på vattenhallen Science center är det öppet med tema astronomi. vattenhallen.lth.se

KarlsKrona
 Utflykt till mörka himlar. Karlskrona astronomiförening kommer att göra gemen-
sam utflykt till sjön Mien norr om Karlshamn – alternativt till Tycho Brahe-observatoriet 
i Malmö – under Astronomins dag och natt. Närmare information kommer att finnas 
på www.astronomi-kaf.se.

malmö/oxie
 Öppet hus på Tycho Brahe-observatoriet
Kl 15-23. Mellan 15.00 och 17.30, blir det solobservationer och 8 korta föredrag, några 
särskilt riktade till barn. på kvällen mellan 19.15 och 23.00 blir det stjärnskådning 
med teleskop och de 8 föredragen i repris. www.astb.se

Hela landet

FototäVling: Fånga månen!
 Tävlingen har två klasser. i både finns ett pris till bästa bild av en fotograf under 
25 år (Astronomisk ungdom tillhandahåller priset) och ett pris till bästa bild av övriga.

1. MåNeN. runt kl 00:00 går månen upp. Tiden är ungefär densamma i hela 
Sverige. Månen är då en avtagande skära, lite mindre än halv. en vacker pose, lämplig 
för fotografering med en passande förgrund. eller så kan man vänta och ta detaljbilder 
när månen kommit högre upp. Bilden ska vara tagen under Astronomins natt (28-29 
september). Skicka bidraget till tavling@astronomiska.se med ämnesrad ”Månen”.
ett pris till bästa bild av en fotograf under 25 år (Astronomisk ungdom tillhandahåller 
priset) och ett pris till bästa bild av övriga fotografer.

2. BäSTA ASTROFOTO MeD MOBILKAMeRA. Minst en himlakropp som inte 
är jorden måste synas på bilden. den ska vara tagen under Astronomins dag och 
natt (28-29 september). Skicka bidrag till tavling@astronomiska.se med ämnesrad 
”Mobil”. lägg gärna även upp på instagram eller Twitter med hashtaggen #astro-
nominsdag. ett pris till bästa bild av en fotograf under 25 år (Astronomisk ungdom 
tillhandahåller priset) och ett pris till bästa bild av övriga fotografer.
Alla bidrag måste vara inne senast kl 10:00 söndag 29 september 2013. övriga 
regler: se www.astronomiska.se. Jury: astrofotograferna göran Strand och Måns 
Holmberg samt och astronomen Helena uthas. Arr: Svenska astronomiska sällskapet, 
sas@astro.su.se


