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Kære Rømervenner

Med dette nyhedsbrev følger “Meddelelser fra Ole Rømers Venner 2010"

Gamle uddgaver af  “Meddelelser fra Ole Rømers Venner”

Som vi skrev i sidste nyhedsbrev, er der, i forbindelse med en grundig oprydning i skunkrummene på
museets første sal, fundet to kasser med i alt 472 eksemplarer af “Meddelelser fra Ole Rømers
Venner” fra perioden 1993 til 2002. Dem har vi savnet meget længe, fordi der af og til er ønsker om
at købe et eksemplar af en bestemt årgang. De ønsker kan vi altså opfylde nu og sælger dem så længe
lager haves for 40 kr/stk plus porto. Årgangene 2003 og frem er også på lager, dem sælger vi for 70
kr/stk plus porto.

Om museets økonomi

Krisen kradser og kommunerne skal spare. Vores ejerkommuner, Albertslund og Høje Tåstrup, er
hårdt ramt; de skal spare meget. Et af de områder, de kan spare på uden alt for store  politiske
konsekvenser, er drifttilskuddet til Kroppedal. Hvor meget det kommer til at beløbe sig til, ved man
først når budgetterne for 2011 er vedtaget i første halvdel af oktober. Der bliver i første omgang ikke
ændret ved statstilskuddet, så vi regner med at kunne fortsætte driften på et væsentlig lavere niveau
med færre ansatte.

Stjerneaftener

Begyndende onsdag den 6. oktober har museet åbent hver onsdag aften frem til klokken 22. KAF,
Københavns Astronomiske Forening, stiller kikkerter op og fortæller om det man kan se i dem. Det
koster 20 kr for voksne og 10 kr for børn. Museet har åbent, uanset om det er stjerneklart eller ej, og
entréen er gratis.

Ole Rømer Antologi

“Ole Rømer - videnskabsmand og samfundstjener”, udkom i 2004 i anledning af Ole Rømer Museets
25 års jubilæum og 300 året for opførelsen af Observatorium Osculanum. Den følges nu op med en
antologi over en del af de Ole Rømer arbejder, der ikke var med i den første. Det er  Kroppedal
Museum der med Karin Tybjerg som energisk indpisker har redigeret bogen, som efter planen skal
udkomme før jul.
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