
Årsrapport 2021 
Stavanger Astronomiske Forening 

Som for di fleste foreninger, har også SAF merket den pågående pandemien. Det har vært ulike 
grader av begrensninger på mulighet for å samles og til å avholde møter. Dette medførte at vi ikke 
kunne holde ukentlige møter samt gjennomføre medlemsmøter i den grad som ønsket. Dette 
påvirket også vårt tilbud om undervisning og dem som ble planlagt på høsten, ble kansellert.

Vi har i perioder kunnet benytte Byhaugen med begrensninger, samt at vi har fått benytte lokaler 
på Vitenfabrikken. Det ble gjenomført noen medlemsmøter dette året og vi takker alle som har stilt 
opp med foredrag. Vil spesielt takke ansatte ved Universitetet i Stavanger som også dette året har  
deltatt med interessante foredrag til foreningens medlemmer. Usikkerhet rundt tidspunkt og effekt 
av vaksiner har og gjort at medlemmer har vært tilbakeholdene med å delta på di aktiviteter som 
har vært gjenomført. Vi har ikke fått noe tilbakemelding på at arrangement i vår regi har medført 
behov for smitte-sporing. Det er avholdt 6 styremøter i 2021, noe mindre en vanlig, samt at 
årsmøtet måtte utsettes til mai måned. 


Samarbeid med Universitetet i Stavanger har gått videre men det har, forståelig, vært lite aktivitet 
sammen med studentene på Astronomi kurset. Vi må satse på bedre tider også i denne 
sammenheng. SAF er forespurt om, og deltar med, råd i forbindelse med at fakultetet ønsker å 
anskaffe egne teleskop som skal benyttes av studenter. 


Også samarbeidet med Vitenfabrkken har gått videre men det ble heller ikke dette året aktivitet i 
ungdomsgruppa Asteroidene. I forbindelse med at man fornyer astronomi utstillingen er vi 
forespurt om å kunne stille med ekspertise ved behov. Vi er og forespurt om å være med som 
bidragsyter i en gruppe som vil gi innspill mot Stavanger Kommune i forbindelse med at det 
vurderes å opprette et «Mørkt reservat» i Stavanger. Hva som legges i dette prosjektet er enda 
ikke kjent.


Forskningsdagene ble dette året arrangert, samtidig med at man forsøkte å åpne opp i september, 
og en fikk gjenomført Forskningstorg i Stavanger sentrum. Det ble en fin dag med godt besøk og 
vi gjorde en del erfaringer som vi skal ta med videre på lignende arrangement.


Medlemmer fra foreningen var med på en høst-tur til Anders-vatnet ved Lysefjorden i forbindelse 
med et forsøk på å lete etter mulig nedfall etter en meteor som ble observert tidligere dette året. 
Hyggelig tiltak som gjerne kan gjentas.


På slutten av året ble vi kontaktet av en hyggelig dame fra Sandnes som ønsket å gi foreningen et 
teleskop. Dette var opprinnelig tenkt brukt i anledninger hvor publikum kunne få benytte det, da 
dette ikke lenger lot seg gjøre ble vi derfor forespurt. Foreningen setter stor pris på denne gaven 
og vil bruke dette aktivt i vår aktivitet mot publikum i årene framover.
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