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Inngangen på året samt høsten, 2019, ble fylt med mye arbeid i forbindelse med  foreningens 50 
år´s jubileum. Foreningen har en tradisjon med å «feire» store jubileer med å stå som arrangør for 
en lands-konferanse med  astronomi og romrelaterte presentasjoner, så også ved dette jubileet. 
Konferansen ble arrangert sammen med Norsk Astronomisk Selskap, på Vitenfabrikken i 
Sandnes. Samarbeidet med Jærmuseet og Vitenfabrikken er «gull» verdt for oss i slike 
sammenhenger og mange takk til dem for å gi oss tilgang til anlegget ved slike anledninger. Styret 
stod som arrangement komite men enkelte oppgaver krever meir arbeid en andre og en spesiell 
takk rettes derfor til Per Amund Amundsen for en fantastisk jobb med å skaffe gode og 
spennende foredrags-holdere og til Tor Anton Haar for arbeid med logistikk, mat og kontakt mot 
Vitenfabrikken. Tilbakemeldinger fra deltagere og Norsk Astronomisk Selskap, etter konferansen, 
har vært positive. 


Foreningen har hatt tilgang til Byhaugen heile året og det viser igjen på oppmøtene. Vi vil fortsette 
med ukentlige møter så lenge vi får anledning til dette. Fast tilgang til møtelokaler forenkler og 
foreningens mulighet til å tilby undervisnings-kvelder til skoler, lag og foreninger.


Medlemstallet holder seg på det jevne men styret må framover jobbe med å se hvordan vi kan 
rekruttere nye medlemmer, og gjerne kvinnelige medlemmer. Vi ser samme tendens som mange 
andre foreninger at det blir vanskeligere med rekruttering. Foreningen er engasjert med egen 
hjemmeside samt på Facebook.


Ungdomsgruppe Asteroidene var ikke aktiv vårsemesteret og etter en gjennomgang med 
Vitenfabrikken valgte vi å droppe dette i høstsemesteret også, men vi deltok heller på deres 
prosjekt med å tilby barn og ungdom ulike temaer utover høsten. Dette ble heller ikke noe spesielt 
vellykket så vi får vurdere hva vi skal gjøre videre. En av grunnene til at vi ikke hadde Asteroider 
vårsemesteret var og på grunn av at Planetariet ikke var tilgjengelig i forbindelse med 
oppgradering av utstyret. Denne oppgraderingen var kjærkommen og vi kan bare gratulere med et 
solid og moderne anlegg.
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