Foreningsnyt – foredrag i foråret 2014
Dato

Tid

Foredragstitel

Foredragsholder

Forening

Mar.
17/3
24/3
24/3

19.15
19.30
19.30

Lys over den mørke energi med Euclid
Lys over den mørke energi med Euclid
Krystallografi i industriel katalyse

Allan Hornstrup
Allan Hornstrup
Alfons Molenbroek

AS (Kbh)
AS (Aarh)
SNU

Apr.
7/4

19.30

Kell Mortensen

SNU

14/4
28/4
28/4

19.15
19.30
19.30

Strukturelle studier af biomolekylære komplekser og syntetiske polymer
systemer ved anvendelse af små-vinkel spredning, SANS og SAXS
Kepler: En fantastisk synergi mellem exoplaneter og variable stjerner
Kepler: En fantastisk synergi mellem exoplaneter og variable stjerner
Materialekrystallografi. Efter foredraget er der generalforsamling i SNU.

Karsten Frank Brogaard
Karsten Frank Brogaard
Bo Brummerstedt Iversen

AS (Kbh)
AS (Aarh)
SNU

Maj
5/5
12/5
19/5

19.15
19.30
19.30

James Webb Space Telescope: De første galakser i Universet
James Webb Space Telescope: De første galakser i Universet
Cellens komplekse verden i et krystalklart lys

Peter Jakobsen
Peter Jakobsen
Poul Nissen

AS (Kbh)
AS (Aarh)
SNU

AS (Kbh): Astron. Selskab (København), Auditorium 4, H.C. Ørsted Instituttet, Universitetsparken 5, 2100 København Ø (www.astronomisk.dk).
AS (Aarh): Astron. Selskab (Aarhus), Matematisk Inst., Aarhus Universitet, Ny Munkegade 118, Bygn. 1530, Auditorium D2, 8000 Aarhus C.
SNU: Geologisk Museum, Øster Voldgade 5-7, 1350 København K (www.naturvidenskab.net).

Selskabet for Naturlærens Udbredelse
Der afholdes generalforsamling i SNU efter foredraget den
28.4. Dagsorden kommer på www.naturvidenskab.net
senest den 1.4.

SNU bliver 190 år
Den 6. juli 1824 grundlagde H.C. Ørsted Selskabet for
Naturlærens Udbredelse, så i år kan SNU fejre 190
års fødselsdag. SNU har startet markeringen af dette
særlige år med en genudgivelse af det mindeskrift
for Niels Bohr, som oprindelig blev udgivet for godt
50 år siden. Niels Bohr spillede en stor rolle i SNU
gennem mange år, og var bl.a. medstifter af Kirstine
Meyers Mindelegat, som også vil blive uddelt her i
jubilæumsåret. Mindeskriftet er omtalt på næste side,
hvor der også står hvordan man kan købe det.

Astronomisk Selskab

Kosmosklubben
Astronomisk Selskab stiftede i oktober 2013 Kosmosklubben for børn og unge. Alle under 18 år
med interesse for astronomi og rumfart kan melde
sig gratis ind i klubben, som løbende laver arrangementer i hele Danmark og ofte i samarbejde
med lokale organisationer og ildsjæle.
Vores fælles mål er at styrke børn og unges
interesse og dannelse inden for astronomi og
naturvidenskab generelt.
Hvis man har spørgsmål eller er interesseret i
et samarbejde med Kosmosklubben, så kontakt
næstformand i Astronomisk Selskab, Julie
Søgaard, på js@astronomisk.dk eller mobil
40380363.
Læs mere på www.kosmosklubben.dk.

Foredragenes tema er Universet set fra rummet. Danske
forskere spiller en aktiv rolle i udforskningen af
Universet, som i høj grad afhænger af satellitter og
teleskoper i bane om Jorden eller i Solsystemet. I denne
foredragsrække sætter vi fokus på fem missioner med
dansk deltagelse, som bidrager til udforskningen af
Universet fra rummet. Målene for missionerne er alt
fra udforskning af det tidlige Univers over udforskning
af stjerner og galakser til den mystiske mørke energi
og Jordens magnetfelt. I flere tilfælde har missionerne
allerede givet enestående resultater og indsigt og meget
mere er forhåbentlig i vente i fremtiden. Foredragene
afholdes i samarbejde med Folkeuniversitetet og er
tilrettelagt af Johan Fynbo og Ole Bjælde.
Der afholdes generalforsamling i AS den 26. april (se
bagsiden af bladet).
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