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Den astronomiske interesse er så aktuel som nogensinde. Måske 
fordi den astronomiske og astrofysiske videnskab gør epokegørende 
landvindinger med stor hast. Universet er en stadig kilde til fornyet 
viden, erobring – og evig undren.

Det gådefulde univers er først og fremmest 
gådefuldt ved, at det er der. Mennesket har 
gennem århundreder forsøgt at fravriste 
universet svar. Astronomer og astrofysikere 
har brudt koder og fundet nogle af svarene, 
men hver gang vi fi nder nye svar, giver det 
anledning til atter nye spørgsmål. 
På astronomikurset præsenteres vi for 
noget af den allernyeste frontforskning 
- i år bl.a. med en temadag om Den 
internationale Rumstation (ISS) og nogle af de 
forskningsresultater, der kommer herfra. 
På kurset beskæftiger vi os også med 
astronomi i bred forstand: fra at kunne fi nde 
vej på himlen, over det videnskabshistoriske 
og frem til de allernyeste opdagelser og 
erkendelser. Undervejs møder vi forskere og 
diskuterer deres arbejdsresultater. Vi laver sol-
observationer, kigger i astronomiske kikkerter, 
får hjælp til praktisk stjernekiggeri osv. Hver 
dag rummer desuden en både astronomisk og 
mytologisk introduktion til dagens stjernebillede.
Kurset vil samtidig være et ægte højskole-

kursus, hvor samværet, samtalen og mødet 
med andre har en central plads i en ramme 
af morgensamlinger, foredrag, ekskursioner, 
workshops samt sang og fest. Vi indleder 
således hver dag med en morgensamling, hvor 
vi ”lukker dagen op” og sætter kursustemaet i 
perspektiv.

FOREDRAG
Hans Kjeldsen, professor ved Institut for 
fysik og astronomi, Aarhus Universitet: 
Det gådefulde univers – introduktion til 
universet med de allerseneste forunderlige 
og fascinerende forskningsnyheder.
Anja C. Andersen, lektor på Dark Cosmology 
Centre, Niels Bohr Instituttet (NBI), 
Københavns Universitet: Hvad kosmisk støv har 
lært os om universets udvikling.
Mads Fredslund Andersen og Frank Grundahl, 
lektorer i astronomi, SONG Teamet, Aarhus 
Universitet: SONG: Et dansk-ledet netværk 
af robotteleskoper. Kursisterne får lov at tage 
billeder med SONG.

Holger Bech Nielsen, professor emeritus ved 
Niels Bohr Institutet og Mette Høst, artist in 
residence på NBI: Højenergifysik – erkendelse på 
grænsen af det forståelige.
Johan Fynbo, professor, NBI, Københavns 
Universitet: Gammastrålingsglimt – om 
gigantiske eksplosioner.
Jeanette Varberg, museumsinspektør 
og Rosenkjærprismodtager, Moesgaard 
Museum: Mennesket er født som vandrer – 
folkevandringer set i et historisk perspektiv.
Uffe Gråe Jørgensen, lektor, NBI, Københavns 
Universitet: Exoplaneter og astrobiologi.
Carsten Kolby Kristiansen, tidl. højskole-
forstander: Det gådefulde univers – noget om 
mødet mellem fysik og poesi.

DEN ASTRONOMISKE 
MARKEDSPLADS
•  Den astronomiske markedsplads er et modul-

system af vidt forskellige workshops, som 
kursusdeltagerne kan vælge imellem fra dag 
til dag. De enkelte workshops er beregnet 
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til diskussion og fordybelse i forlængelse af 
spørgsmål, der rejses i løbet af kurset under 
foredrag osv. Temaerne kan f.eks. være:

•  Aktuel astronomi – og seneste forskningsnyt
• Planeterne og månerne i solsystemet
•  Nye exoplaneter
• På rundtur i Mælkevejen
•  Kikkerten som en af menneskehedens store 

opfi ndelser
• Radioastronomi
• Rumfartsteknologi
• Mælkevejen og sorte huller 
• Silkeborg – en kunstby
•  … eller andre emner, der trænger sig på 

under kurset

Underviserne på Den astronomiske 
Markedsplads er Hans Kjeldsen, Erik 
Lindebjerg og Hans Buhl.

TEMADAG OM DEN 
INTERNATIONALE RUMSTATION (ISS)
Danmark fi k med Andreas Mogensen sin 
første astronaut i rummet. Den bedrift vil vi på 
astronomikurset gerne fejre med en temadag om 
Den internationale Rumstation. Vi har inviteret 
Andreas Mogensen med til temadagen og vil 
sætte fokus på noget af den danske forskning 
på ISS: rummedicin, lyn og torden samt 
rummad. Tidl. planetarieleder Ole J. Knudsen, 
der er ekspert på ISS, vil lede temadagen.

EKSKURSIONER
Studietur til Aalborg med besøg hos
•  GOMSPACE – et dansk satellitfi rma
•  Institut for Elektroniske Systemer 
•  AAU Student Space på Aalborg Universitet, 

der har specialiseret sig i opsendelse af egne 
studentersatellitter.

•  Nordjyllands Amatørastronomiforening og 
deres Urania-observatorium med Danmarks 
største offentligt tilgængelige linsekikkert, 
Luplau Jannsen-teleskopet.

I ØVRIGT
•  råder højskolen over en lang række faciliteter 

(f.eks. svømmehal, fi tnesslokale, musikhus 

og biograf), som du kan gøre brug af i ledige 
stunder.

•  serverer højskolens køkken spændende og 
sund mad inkl. vegetariske retter. Råvarerne 
er i vid udstrækning økologiske.

•  udsender vi ca. 5 uger før kurset et 
deltagerbrev med nærmere oplysninger om 
astronomikursets forløb.

•  afholder Silkeborg Højskole i samme uge 
botanikkurset Danmarks vilde planter.

Velkommen til et inspirerende astronomi-
kursus på Silkeborg Højskole!

Hans Kjeldsen, professor i astronomi ved Aarhus 
Universitet
Erik Lindebjerg, tidl. højskolelærer
Carsten Kolby Kristiansen, tidl. højskoleforstander
Michael Rasmussen, højskolelærer

TILMELDING
Tilmelding kan ske via tilmeldings-
formularen på Silkeborg Højskoles 
hjemmeside www.silkeborghojskole.dk 
under menuen sommerkurser.
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eEN HØJSKOLE MIDT I DANMARK
Silkeborg Højskole ligger lige midt i Søhøjlandets enestående 
natur. Åer, søer, skove og lyngklædte bakker omkranser skolen. 
Den gamle pramdragersti langs Gudenåen, hvor man tidligere 
trak prammene fra Randers til Silkeborg, slynger sig tæt forbi 
højskolen og fører lige ind i den storslåede natur.
Skolen er oprettet i 1969 af FDF og er en moderne højskole med 
rod i den grundtvig-koldske højskoletradition.
Skolen har veludstyrede faciliteter (idrætshal, fi tnessrum, musikhus, 
øverum, værksteder og biograf), og samtlige værelser er med udsigt 
til den smukke natur. Desuden har skolen egen svømmehal.

KURSUSPRIS
Kr. 4.250.
Kursusprisen er inkl. sengelinned og håndklæder. Desuden indgår 
ture og udfl ugter samt evt. bustransport til og fra Silkeborg 
banegård. Enkeltværelse koster kr. 750 ekstra.

DELTAGERBREV
Udsendes ca. 24. juni. 

ANKOMST
Indkvartering fi nder sted søndag den 31. juli fra kl. 16.00, og første 
måltid er middag kl. 17.30. Der arrangeres afhentning med bus fra 
Silkeborg banegård.

HJEMREJSE
Lørdag den 6. august efter morgenmad. Gratis bus til banegården.

YDERLIGERE OPLYSNINGER
Silkeborg Højskole
Platanvej 12, 8600 Silkeborg
T:  86 82 29 33, kl. 8.15-15.30
E:  info@silkeborghojskole.dk
W: silkeborghojskole.dk
F: facebook.com/silkeborghojskolesommerkurser


