
Til køberne af Galileoscoper sommeren 2010. 
 
Jeg har nu modtaget 306 kikkertbyggesæt. 
 
Alle købere på Sjælland kan hente deres varer i Stjernekammeret, Bellahøj Skole, Svenskelejren 18, 
2700 Brønshøj mobil 25 38 17 32.  Jeg håber at naboskoler og gymnasier aftaler med hinanden 
hvem der henter. Hvert byggesæt fylder ca.10 L, så der er måske plads til flere portioner i bilen. Se 
vedhæftede liste over købere. 
 
Jeg sender som fragt 15 byggesæt til Fredericia Gymnasium ( heri er også  byggesæt til Nyborg 
Gymnasium) samt 97 byggesæt til Bjerringbro Gymnasium ( til alle de øvrige jyske gymnasier). 
Jeg regner med at de jyske gymnasielærere aftaler, hvem der henter i Bjerringbro.  Det forventes at  
fragtfirmaet Leman udbringer til Fredericia og Bjerringbro Gymnasier torsdag den 5.8. 
 
Jeg er ikke registreret importør, men på grund af Børn af Galileos samarbejde med Niels Bohr 
Instituttet, slipper vi for at betale moms af disse undervisningsmaterialer. Det er jo kun rimeligt, 
men det er ikke en selvfølge.  
  
På www.boernafgalileo.dk   kan I under ”Undervisningsmateriale” bl.a. finde byggevejledninger, 
forslag til eksperimenter samt en vejledning i, hvad man kan se i Galileoscopet i den aktuelle 
måned. Jeg vil lave en ny vejledning til hver måned. Jeg håber at jeres elever får glæde af disse 
vejledninger.   
 
Galileoscopet er intet værd uden stativ. Galileoscopet passer til alle fotostativer. Jeg har købt 
stativer hos www.avexperten.dk , Telefon: 86 32 71 71  E-mail: info@avXperten.dk.   Jeg har kontaktet dem og 
fået en god rabat fordi jeg har købt mange stativer.  
 

 

Efter min mening er 1610 mm stativet klart det bedste. Slipper I for moms, får I det for et par 
hundrede kr. uden rabat – og I kan som sagt få prisen længere ned, hvis I køber meget. Sælgeren på 
Avxperten er glad for at levere til vores projekt og giver gerne rabat ved storkøb. 
 
Galileoscopet med stativ er et super godt undervisningsmateriale som en omhyggelig elev kan 
bruge til at udforske nattehimlen. Man bygger, øver sig i dagslys, downloader Stellarium og så er 
man klar. Inspiration findes på www.boernafgalileo.dk  
 
God fornøjelse. 
 
Venlig hilsen fra  
Carsten Andersen 
Stjernekammeret 
Bellahøj Skole 
Svenskelejren 18 
2700 Brønshøj 
Mail ca@bellahoj.dk (tjekkes dagligt) 
Mobil 25381732 
 


