
Astrotræf på Stevns 2013. 
Fredag den 27. september – søndag den 29. september 2013.

Af Peder Danielsen

2013 er året hvor Astronomisk Forening for Køge Bugt har 20 års jubilæum. Foreningen blev stiftet 
i 1993 på initiativ af Camilla Bacher, som også har været en dynamisk formand for foreningen i en 
lang årrække. 
I anledning af jubilæet inviterer vi alle astronomiinteresserede til træf på Stevns i den næsten 
måneløse weekend 27-29/9. Naturcentret ligger helt ude på kanten af den højeste del af Stevns Klint
med flot udsigt over Øresund, og kigger man nærmere ned ad klinten er der mulighed for at se et af 
de meget få par vandrefalke, som yngler i Danmark. 
Vi håber at mange vil benytte lejligheden til at komme væk fra byens lysforurening og møde andre 
astronomi-interesserede under Stevns' mørke himmel. Tag dit teleskop med, hvis du har et, for her 
er chancen for at få gode tip af andre
astronomi interesserede og sammenligne
teleskoper og udstyr. Deltagerne plejer at
medbringe udstyr i alle størrelser og af alle
typer.

Figur .Lysforurening I DK. Copyright se:

http://www.lightpollution.it/dmsp/starvis.html

Når vi ikke har gang i teleskoperne, er der mulighed for at høre spændende foredrag af 
professionelle astronomer og lørdag skal vi traditionen tro ud at have lidt frisk luft og opleve 



efterårstegn i naturen på Stevns. Hvis vejret mod forventning er skidt, har vi flere foredrag at byde 
på!

Hvorfor lige Stevns?

For et astronomiinteresseret bymenneske er Stevns Klint et eldorado! Her kan man studere himlens 
stjernemylder med tåger og galakser som ellers drukner i byernes lys. Stevns er faktisk et af de 
bedste, dvs mørkeste områder i Københavns nærhed. Kun Anholt er markant bedre, men det er jo 
også en længere rejse!
For astronomer har Stevns en helt anden attraktion, som hænger sammen med klintens specielle 
profil. Ordet Stevns er afledt af det gamle danske ord for ambolt, og sådan ser klinten faktisk ud. En
stærk, yngre kalksten med masser af flint overlejrer et tykt lag blødt skrivekridt, som tidens tand 
hurtigt gnaver bort.
Til en ambolt hører en
hammer, og den faldt for ca
65 millioner år siden i form af
en kæmpemeteorit, som godt
nok ramte i Mexico på den
anden side af kloden, men
ikke desto mindre fik
katastrofale følger for hele
Jordens liv. Ikke kun de store
dinosaurer blev udryddet, men
tusindvis af andre arter
uddøde ved samme lejlighed.
Det tynde lag fiskeler mellem
de to mægtige lag kridt vidner
om denne masseuddøen og
om de voldsomme klimatiske
ændringer, som fulgte efter
den kosmiske kollision.
Fiskeler kan man se mange steder, men på Stevns Klint har vi en af klodens flotteste forekomster!



Program:

Fredag d. 27. september 2013
17.00  Ankomst
18.00  Velkomst og aftensmad
19.30  Præsentation af eget udstyr. Aktuel stjernehimmel??

Vi foreslår, at man ganske uformelt præsenterer sig og fortæller om det udstyr, man har taget 
med. 

21.00 ->  Observationer

Lørdag d. 28. september 2013
8.00 – 9.30  Morgenmad – som buffet
10.00  Foredrag om Solen og asteroseismologi (stjerneskælv) ved
Professor Jørgen Christensen - Dalsgaard (Aarhus Universitet)
Forskergruppen fra Aarhus, der ledes af Jørgen Christensen Dalsgaard, er kommet med i NASA's 
Kepler  satellit projekt fordi  medlemmerne af gruppen  er pionerer indenfor feltet 
"asteroseismologi", hvor forskerne, populært sagt, lytter til stjernernes sang. Stjerner producerer 
lydbølger i deres indre, som opstår, fordi gasser i stjernen står og koger ved stjernens overflade. 
Effekten af lydbølgerne giver forskerne vigtige informationer om, hvor store stjernerne er. Med 
Kepler har Aarhus-astronomerne allerede observeret stjerneskælv for en række stjerner, der minder 
om vores sol. Fordi de undersøgte stjerner befinder sig på forskellige udviklingstrin kan 
astronomerne også bruge disse nye resultater til at få detaljeret information om den skæbne, der 
venter Solen og Jorden i fremtiden.
Aarhusianernes forskning skal give svar på flere grundlæggende spørgsmål omkring stjernernes 
udvikling og opbygning. Samtidigt vil resultaterne fra projektet kunne bruges til at finjustere de 
teoretiske modeller astronomerne anvender til at beskrive stjerners liv og udvikling.

12.30  Frokost
14.00  Tur til Faxe kalkbrud med rundvisning 

18.00   Aftensmad – gallamiddag.
21.00 ->  Observationer

Søndag d. 29. september 2013
8.00 – 9.30  Morgenmad – som buffet
10.00  Foredrag om exoplaneter og astrobiologi
ved Uffe Gråe Jørgensen (Københavns Universitet)

Er livet på Jorden enestående - eller vrimler universet med liv? Dette spørgsmål er utroligt centralt i
vores forståelse af hvor let liv opstår. Siden middelalderen er vores særstilling som mennesker gang 
på gang blevet udfordret og vi ved nu at vi er indbyggere på en tilfældig planet der kredser om en 
tilfældig stjerne (Solen) i en tilfældig galakse (Mælkevejen) der indeholder over 100 milliarder 
stjerner. I 90'erne blev de første exoplaneter opdaget. En exoplanet er en planet der kredser om en 
anden stjerne end Solen. Dags dato kendes der over 800 sådanne exoplaneter. Hvis der er liv på en 
af disse planeter - ligner det så livet på Jorden eller er det fremmedartet? Astrobiologiens opgave er 
blandt andet at besvare disse spørgsmål samt at give et indblik i hvad ordet' fremmedartet' i denne 
sammenhæng betyder. I sit foredrag vil Uffe Gråe Jørgensen komme nærmere ind på nogen af disse 
spørgsmål samt fortælle mere om de exoplaneter man har opdaget indtil nu.

12.30  Frokost
14.00  Rengøring og afgang



Regnvejrsforedrag

Hvis vejret mod forventning ikke er til observation, vil der undervejs være kortere oplæg ved 
deltagerne på træffet, som ved tilmelding har tilbudt dette. Kan du selv tilbyde at holde 
et regnvejrsforedrag på max. 20 minutter så skriv det i mailen ved tilmelding

Praktiske oplysninger

Har du lyst til at deltage i træffet, kan du melde dig til ved at sende en mail til Peder Danielsen på 

mailen: peder_danielsen@hotmail.com senest Fredag den 20. september 2013.

Der er 42 overnatningspladser som opfyldes efter "først til mølle" princippet så hurtig tilmelding 
tilrådes. Har man ikke lyst til at sove på sovesal med andre mennesker, findes der i nærheden fine 
overnatningsmuligheder fx Bed and Breakfast - kontakt Stevns Turistbureau for yderligere 
information: 
http://www.stevnsinfo.dk/

Prisen er 350 kr per person og hvortil pengene indbetales, får du besked om ved tilmelding. Prisen 
inkluderer overnatning, seks måltider og udgifter til foredrag mm.

Ved tilmelding bedes oplyst, om man har plads i bilen og kan tage nogen med, eller om man ønsker 
transport. Der er mulighed for at komme med tog til Store Heddinge, som ligger 6 km fra 
naturcenteret. Vi prøver så at koordinere kørsel, og vil i hvert fald love, at hente deltagere ved 
stationen. Naturcenterets adresse er Mandehoved 10, 4660 Store Heddinge.

Du skal selv medbringe dyner, hovedpude, lagen, håndklæde mm. Deltagerne opfordres desuden til 
at medbringe kikkerter, egne astrofotos, computerprogrammer med astronomisk indhold mv.  Tag 
gerne en laptop med – der er trådløst internet på Stevns Naturcenter.

Alle deltagere forventes at give et nap med til det praktiske d.v.s. madlavning, borddækning, 
oprydning mv. Det vil være velkomment hvis nogen på forhånd kan melde sig frivilligt, til at 
komme allerede kl. 16 om fredagen for at hjælpe med at gøre aftensmaden klar.
Træffet arrangeres af Astronomisk Forening for Køge Bugt og Astronomisk Selskab, men træffet er 
åbent for alle interesserede amatørastronomer!

Vel  mødt  på  Stevns !
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