Foreningsnyt – foredrag i efteråret
Foredragskalender
Dato

Tid

Foredragstitel

Foredragsholder

Forening

Sep.
8/9
15/9
15/9
29/9

19.15
19.15
19.30
19.15

“Jordskin: Se på månen og forstå vores klima”
“Jordskin: Se på månen og forstå vores klima”
“Våbenbiologi: er truslen reel og kan der gøres noget ved det ?”
“X-shooter: Deltagelse i bygningen af et instrument til VLT”

Peter Thejll
Peter Thejll
John-Erik Stig Hansen
Per Kjærgaard Rasmussen

AS (Kbh)
AS (Årh)
SNU
AS (Kbh)

Okt.
6/10
20/10
27/10

19.15
19.15
19.15

“X-shooter: Deltagelse i bygningen af et instrument til VLT”
“SONG: Exo-planeter og stjernesvingninger”
“SONG: Exo-planeter og stjernesvingninger”

Per Kjærgaard Rasmussen
Frank Grundahl
Frank Grundahl

AS (Årh)
AS (Kbh)
AS (Årh)

Nov.
3/11
17/11

19.15
19.15

“Fremtidens teleskoper”
“Fremtidens teleskoper”

Hans Kjeldsen
Hans Kjeldsen

AS (Kbh)
AS (Årh)

Dec
1/12

19.15

Johannes Andersen

AS (Kbh)

8/12

19.15

“Det nordiske teleskop: Mellem Brorfelde og det globale
observatorium”
“Det nordiske teleskop: Mellem Brorfelde og det globale
observatorium”

Johannes Andersen

AS (Årh)

Foredragene afholdes på følgende adresser:
AS (Kbh): Auditoriet, Juliane Maries Vej 30, 2100 Kbh. Ø
AS (Årh): Matematisk Inst., Aarhus Universitet, Ny Munkegade, Bygn. 530, Aud. F, 8000 Århus C
SNU: UNI-C, Vermundsgade 5, 2100 København Ø, (www.naturvidenskab.net).

To ildsjæle revet bort
Ved en tragisk ulykke på en ekspedition til Grønland
har Selskabet for Naturlærens Udbredelse mistet to
mangeårige og særdeles aktive medlemmer. To ildsjæle
er i bogstaveligste forstand revet bort.
Erik Schou Jensen var som flere gange før arrangør
af en tur til Grønland med skibet M/S Kisaq, men da
rejseselskabet var i land ved gletscheren Kangerluarsuk
Sermia kom et jøkelløb, der rev ham selv og Jørn Johs.
Christiansen i vandet, hvor de begge druknede.
Erik Schou Jensen, 69 år gammel, var netop
gået på pension fra sin stilling på Geologisk Museum, men havde forestillet sig at fortsætte sin aktive formidlingsvirksomhed, som jo blandt andet netop omfattede sådanne ture til Grønland og andre steder med spændende geologiske forekomster, samt sin
aktivitet som medlem af direktionen for Selskabet for
Naturlærens Udbredelse.
Han var kendt som en fremragende geolog, med en
stor styrke netop indenfor formidling han holdt spændende og inspirerende foredrag både i Folkeuniversitetsregi og mange andre steder, han stod i mange år for
Geologisk Museums udstillingsvirksomhed, som han i
sjælden grad formåede at forny, og han var meget aktiv

KVANT, september 2008

i kontakten til folkeskolen og gymnasierne.
For sin store formidlingsindsats blev han i august
2004 tildelt H.C. Ørsted Medaljen i bronze, og han fik i
1997 tildelt “Geografiprisen 1997”.
Lektor Jørn Johs. Christiansen, 73 år gammel, var
kemiker og overtog for 20 år siden hvervet som sekretær
for Selskabet for Naturlærens Udbredelse – han havde
da i mange år været lektor i kemi ved Danmarks Lærerhøjskole, senere overgik han til ansættelse som lektor i
kemi og fysik i gymnasieskolen.
Da bladet KVANT blev skabt som en fælles udgivelse fra Selskabet for Naturlærens Udbredelse og
Dansk Fysisk Selskab, blev Jørn Johs. Christiansen
medlem af redaktionskomiten – et hverv han samvittighedsfuldt passede gennem mange år.
Han var selv efter at være gået på pension fortsat
aktiv som sekretær for SNU, og stod i alle sammenhænge altid parat til at give en hjælpende hånd, når der
var brug for det – og det var der selvfølgelig i flere sammenhænge med arrangementerne i SNU, som baserer
sig på frivillig indsats fra behjertede medlemmer.
Vi vil savne dem begge meget i SNU – æret være
deres minde.
Dorte Olesen
Præsident for SNU.
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