Aars Amatør Astronomer
Foreningen blev stiftet i september 1991, med det formål at samle
astronomisk interesserede og virke for udbredelse af kendskabet til
astronomi.
Det er ligeledes foreningens formål, på amatørbasis at medvirke til
udforskning af verdensrummet.
Kontingent:
Voksen: 200 kr., unge under 18 år: 100 kr., familiekontingent: 250 kr.
Hjemmeside: http://www.aars-astro.dk
Facebook: Aars Amatør Astronomer
Formand: Peter Stenild tlf. 20 33 38 40, 98 62 24 84,
E-mail: pstenild@tdcadsl.dk

Aktiviteter
Medlemsmøder
Foreningen afholder medlemsmøder i vinterhalvåret på udvalgte aftner
fra kl. 19.30 til ca. 21.30 på Vesthimmerlands Gymnasium og HF i
lokale 1.8. (Se program på hjemmeside)
Åbne arrangementer i observatoriet kan aftales med: Peter Stenild,
tlf. 20 33 38 40 eller Henning Hegelund, tlf. 29 65 17 75

Observatoriet
Observatoriet er tegnet af kunstneren Per Kirkeby og blev indviet den
12. november 1990.
Det indgår nu som det betydeligste element i den skulpturpark som Per
Kirkeby siden 1986 har opbygget ved Vesthimmerlands Gymnasium.
Der er offentlig adgang til parken, der er et besøg værd — også for ikkeastronomer.

Teleskopet
Foreningen anvender, et Meade Schmidt-Cassegrain teleskop.
Teleskopet som har en brændvidde på 3050 mm., er forsynet med et spejl
på 300 mm.
Teleskopet er endvidere forsynet med et styresystem, der via en
håndkontrol gør det muligt, nemt og hurtigt, at opsøge tusindvis af
objekter i universet.
Teleskopet er også udstyret med elektrisk fokuserings-system som
ligeledes styres fra håndkontrollen.
Af ekstraudstyr kan nævnes et mindre digitalkamera til måne og
planetoptagelser samt et mere avanceret kamera til fotografering af
stjernehobe, galakser mv.

Måneformørkelse 27-9-2015
LX 200 GPS Schmidt-Cassegrain teleskop.

Midler til indkøb af teleskopet har foreningen modtaget fra følgende sponsorer, nævnt i
alfabetisk orden.
Carlsbergs Mindelegat for Brygger J. C. Jacobsen, - Farsø Avis, - Friluftsrådet,
Hornum Murer og Entreprenør-forretning, - Nielsen & Christensen, - Aars,
Nordjyllands Amt, - Punkt Specialforretning, Aalestrup, - Regnskabs- & Revisionskontoret, - Aars, Sloths VVS, Aars, - Sparekassen Himmerland, - Aars, Spar Nord, Aars, Turbovent Industri, Aars.
Udover den økonomiske støtte har:
Vesthimmerlands Gymnasium sponsoreret en bærbar Pc.
Aars Kommune har sponsoreret en Astronomisk Laser pegepind.
Der skal fra foreningen lyde en stor tak til alle sponsorer for den imødekommenhed og
interesse de har vist for projektet.
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Venuspassagen over solen gennem kikkerten d. 8-6-2004
________________________________________________________

Planetstien
Planetstien ved Aars er anlagt for at kunne anskueliggøre solsystemets
enorme udstrækning. Starten er Solen ved Lille Tingvej / Planetstien /
Himmerlandsstien. Man kan vandre eller cykle Ca. 6 km. ud af stien
mod Blære til dværgplaneten Pluto. Undervejs mødes planeterne
Merkur, Venus, Jorden, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus, Neptun.
Stien giver en god fornemmelse af størrelsesforholdet mellem Solen og
planeterne. Da modellen er lavet i forholdet 1:1 000 000 000 fornemmer
man også afstanden i virkeligheden.
Solen ved planetstien har en diameter på 140 cm.
Planetstien ligger i et pragtfuldt naturområde, som er en tur værd.

Observatoriet i skulpturparken ved Vesthimmerlands
Gymnasium og HF, Jyllandsgade 52, 9600 Aars

