
Kære alle med interesse for Galileoscoper. 
 
Evt. indkøb af flere Galileoscoper. 
 
Nu har jeg ikke flere Galileoscoper til uddeling. Men der er mulighed for at købe flere. Hvis man 
bestiller mindst 102 stk., kan man købe dem til 24 $ stykket. 
 
Odense Kommune ønsker Galileoscoper til udlån til sine skoler. Desværre fik jeg først deres ønske 
efter at vi havde lavet den store bestilling, så jeg kunne kun sende ét Galileoscop til Odense 
Kommune.  Hvis flere Galileoscoper ikke var blevet afhentet, kunne Odense have fået allerede nu, 
men der blev ikke Galileoscoper til overs. 
 
Vallensbæk Kommune ønsker også Galileoscoper. Da jeg inviterede kommunerne i starten af 2009, 
glemte jeg at invitere Vallensbæk. Derfor har de ikke fået nogen Galileoscoper endnu. 
 
Lyngby Kommune overvejer at købe flere Galileoscoper. Jeg skal holde et kursus for 
naturfagslærere i Lyngby i april. 
 
Jeg har holdt et kursus i Køge, og derefter har skoler i Køge ønsket at købe flere Galileoscoper. 
 
Frederiksund Gymnasium købte 20 Galileoscoper sammen med Børn af Galileo i den store 
bestilling. De betalte 13 $ stykket. Frederikssund Gymnasium har disse Galileoscoper til ejendom. 
CFUér og kommuner, der har modtaget klassesæt af Galileoscoper til udlån, har fået dem gratis 
 
Jeg vil gerne opfordre andre gymnasier til at komme med i en ny bestilling. Prisen er nu 24 $ 
stykket, hvilket også er billigt. Det ville være godt hvis en astronomilærer på et gymnasium 
videresender denne opfordring til sine kolleger på andre gymnasier. 
 
Jeg lovede Bertel Haarder at sende et Galileoscop til Mærsk Mc-kinney Møller Videncenter. Det 
har jeg gjort, og jeg håber at de også vil være med i en evt. ny bestilling. 
 
Alle 19 CFUer har hver fået 50 Galileoscoper til udlån. Desuden har følgende kommuner hver fået 
25 stk: Hvidovre, Rødovre, Ballerup, Gladsaxe, Køge, Tåstrup, Tårnby, Lyngby, Helsingør, Sorø, 
Haderslev og Thisted. Københavns Kommune udlåner Galileoscoper fra Stjernekammeret. 
 I sin tid skrev jeg til rigtigt mange kommuner bl.a. til alle science-kommuner. Dem der ikke har 
svaret, har ikke fået. 
 
Nu er der altså mulighed for at købe. Jeg kan godt hjælpe til med at organisere indkøbet. Skriv til 
mig hvis I er interesserede i at købe. Hvis nogen kender til en fond, der vil donere, vil det jo give 
flere muligheder. Vores projekt fortjener helt klart flere donationer, for vi slider i det for at give 
børn og unge gode oplevelser med naturvidenskab. Sidste år fik vi 100.000 kr. fra Bodil Pedersen 
Fonden og 15.000 kr. i DNF-tilskud. Giv gerne et forslag til hvor vi kan søge om mere. 
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PRICE INCREASE: On January 11, 2010, Galileoscope prices will increase to U.S.  
$30 (for small orders) and $24 (for bulk orders of 100+ kits). In addition,  
rates for postal/parcel delivery to addresses in the U.S. and Canada will  
increase by about 6%. Now, you could look at this as bad news, but that would  
be a mistake. Why? because the International Year of Astronomy 2009, the global  
celebration within which the Galileoscope project was conceived and executed,  
officially ends on January 10th. Rather than end with IYA2009, the Galileoscope  
project will continue into 2010 and beyond! We'll have more details soon. 
 
CITAT SLUT 
 
Send gerne denne mail videre til andre interesserede. 
 
Den 15.03.10 
 
Carsten Andersen 
Børn af Galileo 


