
 
Brorfelde Astronomiske Vennekreds fylder 25 år i 2019 
I den anledning inviterer vi til Astronomisk Festival på 

Brorfelde Observatorium. 
 
Arrangementet afholdes fra fredag den 5. april til søndag den 7. april 2019 
Arrangører: Brorfelde Astronomiske Vennekreds (BAV); Københavns Astronomiske Forening 
(KAF); Astronomisk Forening for Køge Bugt (AFKB) og Astronomisk Selskab (AS) og Brorfelde 
Observatorium. 
 
Vi håber rigtig mange vil benytte lejligheden til at komme og mødes med andre astronomi-
interesserede og overnatte i den nyistandsatte hovedbygning på det gamle observatorium, 
hvor både bygninger, natur og nattemørket nu er fredet. 
 
Forholdene netop denne weekend er gode: Den ”nye måne” går ned en time efter solnedgang. 
Tag derfor dit teleskop med, hvis du har et, for her er chancen for at se nye objekter og få gode 
tip af andre amatørastronomer. De fem arrangører stiller op med adskillige teleskoper til sol- 
og natobservationer. 
 
Brorfelde Astronomiske Vennekreds råder over et radioteleskop med en diameter på 3 meter. 
Teleskopet vil være bemandet under festivalen, og alle interesserede i radioastronomi er 
meget velkomne.   
 
Weekenden igennem vil forskere holde spændende foredrag om astronomi og der vil være 
rundvisning på Brorfelde Observatorium. Kosmosklubben deltager om lørdagen, med 
aktiviteter for børn, og der vil også være forhandlere af astronomisk udstyr. 
 

”På toppen af de sjællandske alper og med udsigt over Lammefjorden troner Danmarks 
største observatorium, Brorfelde Observatorium. Brorfelde Observatorium var i 
perioden 1953-1996 en levende arbejdsplads for astronomer, ingeniører, mekanikere og 
studerende. Her blev der bygget kikkerter og andre måleinstrumenter til hele verden, 
som blev udviklet på baggrund af en fælles nysgerrighed og higen efter viden om 
himmelrummet.  
 
I 2016 - 20 år senere – åbnede Brorfelde Observatorium på ny – som Danmarks 
opdagelsescenter med fokus på astronomi, geologi, teknik og biologi, som hver dag 
bliver udforsket af skoleelever, virksomheder, foreninger, familier og mange andre. Vi 
tilbyder skoleforløb i hverdagene og har åbent for alle nysgerrige sjæle hver weekend, 
hvor gæsterne kan gå på opdagelse i Observatoriets fantastiske fortid og spændende 
udvikling. Dertil afholdes en lang række events og aktiviteter, der alle har til formål at 
gøre gæsterne lidt mere nysgerrige på den verden, der omgiver dem. 
  
Brorfelde Observatorium er Danmarks mest fredede område – selv mørket er fredet, så 
vi kan se på stjerner!  
 
Vi glæder os til at lægge rammer for Astronomisk Festival 2019.” 
 
Julie K. L. Bouchet 
Leder af Brorfelde Observatorium 
 
 
 



Program: 

Fredag d. 5. april 2019 

16.30 Ankomst og indkvartering 
18.00 Velkomst og fællesspisning 
19.00 Præsentation af deltagere & udstyr 
20.00 ** Foredrag om Schmidtteleskopet ved Michael Lindholm Nielsen  
21.00 - * Observationer på bakken 
 

Lørdag d. 6. april 2019 
08.30–09.30 Morgenmad  
10.00 ** Foredrag om stjernedannelse ved Majken B. E. Christensen 
11.30 * Guidet rundvisning på Brorfelde 
12.15 Frokost 
13.00 ** Foredrag om Observatoriets fortid, nutid og fremtid ved Julie Bouchet  
13.00–16.00  * Kosmosklubben står for børnearrangementer  
15.00 ** Foredrag ”Fra stjernestøv til liv” ved Mia Bjørg Olsen  
16.00 Gruppefoto 
17.00 ** Foredrag om Song ved Mads Fredslund Andersen  
15.00-18.00  * Sol-observationer 
18.30 BAV er vært ved gallamiddag 
20.00 ** Foredrag om Månen ved Michael Linden-Vørnle  
21.00 - * Observationer på bakken  
 

Søndag d. 7. april 2019 
08.30–09.30 Morgenmad 
11.00 ** Foredrag om ASIM ved Torsten Neubert 
13.00 Frokost  
14.00 Tak for denne gang  
 
*    Disse aktiviteter er for alle gæster på Observatoriet 
**  Gæster kun såfremt der er ledige pladser udover festivalens deltagere. 
Ret til ændringer forbeholdes   
 

Specialpris for medlemmer af astronomiske foreninger og 
Astronomisk Selskab ved tilmelding senest: 1. marts 2019 

 
Endagsbilletter der dækker: Måltider, kaffe, aktiviteter & foredrag men ikke overnatning 
 Kr 100 Hvis man kun deltager fredag  
 Kr 200 Hvis man kun deltager lørdag 
 Kr 100 Hvis man kun deltager søndag 
 Kr 350 Fredag, lørdag og søndag uden overnatning 
 
Festivalen incl. overnatning i sovesal på Observatoriet 
 Kr 550 Hele arrangementet  med overnatninger 
 
Der er kun 45 overnatningspladser, som opfyldes efter "først til mølle" princippet  
   

Tilmelding og betaling:  BilletExpressen: https://bit.ly/2FYHJ4C 
 

NB: Efter 1. marts øges billetpriserne med 50% 

https://bit.ly/2FYHJ4C


 

Praktiske oplysninger 
 

 Adresse: Brorfelde Observatorium - Observator Gyldenkernes vej 7 - 4340 Tølløse 
 

 Ved overnatning: Husk selv at medbringe dyner, hovedpude, lagen, håndklæde mm.  
 

 Det egentlige program starter fredag kl 18 med spisning, men du er velkommen til at 
komme allerede fra kl 16.30 
 

 Deltagerne opfordres til at medbringe egne teleskoper, astrofotos, computerpro-
grammer med astronomisk indhold mv.  
 

 Tag gerne en bærbar eller tablet med – der er trådløst internet på Observatoriet 
 

 NB: Vi vil desværre ikke kunne imødekomme evt. fødevareallergi 
 

 Alle forventes at give et nap med til det praktiske dvs. borddækning, oprydning osv.   
 

 Der kan købes drikkevarer til fornuftige priser 
 

 Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Brorfelde Astronomiske Vennekreds:  
 Gitte mobil: 22736918 / mail: gitte.seehusen@gmail.com 
 Tom mobil: 53704109 / mail: tomrosenquistjensen@gmail.com 
 Hans mobil: 29403369 / mail: hans@slotsbo.dk 

 
 
Vel mødt på Brorfelde Observatorium! 
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