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Når satellitter ikke er nok, 
må de små droner tage over. 
Daniel Olesen fortalte om den 
nye teknologi, og hvordan 
den virker. Foto: Benny Gade.

RUMFART
Af Benny Gade
gade@bergske.dk

THYBORØN: Omkring 100 gymna-
sieelever fra Lemvig og Struer deltog 
torsdag i Forskningens Døgn ved et 
arrangement på Kystcentret. Her var 
der mulighed for at komme tæt på 
forskere fra blandt andet Kystdirek-
toratet og DTU Space, der fortalte om 
nogle af de seneste landvindinger in-

den for rumfart og jordovergåvning.
Eleverne blev præsenteret for em-

ner som klimaforandringer, rum-
vejr, om udforskning af rummet 
med røntgenstråling eller om noget 
så jordnær som jordobservationer 
via satellitter og droneteknologi.

»Det giver et godt indblik i, hvad 
DTU-Space arbejder med, og samti-
digt er det på et rimeligt højt niveau,« 
siger Rasmus Mose, der går i 3G på 
Lemvig Gymnasium.

Han fandt det godt og spænden-

de på den måde at få ny inspiration 
i hverdagen.

»På gymnasiet er det hele jo lidt te-
oretisk, men her oplever man, hvor-
dan det bruges i praksis. Det er jo 
spændende, at vi her hjemme kan 
få lov at samarbejde med organisa-
tioner som ESA og NASA,« siger han 
med henvisning til henholdsvis den 
europæiske og den nordamerikan-
ske rumfartsorganisation.

Også Sofie Riis og Pernille Jürgen-
sen fra Lemvig Gymnasium syntes, 

det var et spændende arrangement.
»Når man bor i udkantsdanmark 

er det dejligt, at der også sker sådan 
noget her ude,« siger Sofie Riis.

»De er også gode til at forklare det 
på en måde, så det er til at forstå,« si-
ger Pernille Jürgensen.

Arrangementet på Kystcentret 
fortsætter i dag, hvor der er gratis 
adgang for alle interesserede. Sam-
tidigt er det ikke længere blot fore-
drag, men med mulighed for selv at 
få fingrene i hjemmebyggede raket-

ter, droner eller rummad. Det er og-
så muligt at møde nogle af de 10 for-
skere fra DTU Space, der fredag var i 
Thyborøn og undervise eleverne fra 
de to gymnasier.

Ud over Kystcentret er også Kyst-
direktoratet og DTU Space med til at 
arrangere »Spacecenter Thyborøn«, 
der blev skudt i gang med et fore-
drag torsdag aften. Da lyttede knap 
70 personer til ingeniør Peter Mad-
sen og hans planer om at bygge egen 
raket. 

Rumfart og droner for elever
Kystcentret i Thyborøn bød gymnasieelever til møde om rummet og om droner

FORENINGSLIV
Af Lars Kamstrup
kamp@bergske.dk

MØBORG: Nu skal man til at 
finde til enighed i Møborg.

Sognet er omfattet af Grøn 
Ordning, og det betyder, der er 
penge fra egnens vindmøller 
til at dele ud af. 387.000 kroner 
er der i puljen.

Lemvig Kommune har tid-
ligere udsat beslutningen om, 
hvordan pengene skal forde-
les. Det skyldtes, at man ikke 
var enige i sognet. Kræfter i 
Møborg Sogneforening ville 
arbejde på at samle aktivite-
terne på den tidligere skole. 
Men det ville bestyrelserne for 
forsmalingshus, missionshus 
og spejdere ikke være med til, 
så de lavede deres egen ansøg-

ning. Byrådet udskød beslut-
ningen, indtil det var afklaret, 
hvad der skulle ske med sko-
len. Det er sket nu, da den er 
solgt til Akedah, der vil lave 
uddannelsescenter her.

Møborg Sogneforening har 
nu en overordnet plan for om-
rådet ved skolen med shelter, 
legeplads, sauna, toilet, bruse-
rum, cross fit med mere. Sog-
neforeningen har overtaget 

brugsretten over den gamle 
genbrugsstation, som også 
ligger i området, og man har 
meddelt, at man vil søge pen-
ge fra Grøn Ordning.

Spørgsmålet er så, om der 

i sognet kan opnås enighed 
om det. I sidste runde var for-
samlingshus, missionshus og 
spejdere gået sammen om et 
forslag, der fordelte 133.000 
kroner til forsamlingshuset, 

159.000 kroner til missions-
huset og 95.000 kroner til spej-
derne.

Økonomi- og erhvervsud-
valget beder nu firmaet Vest-
viden tage en ny runde i Mø-
borg, så man kan se, hvad der 
kommer ind af ansøgninger, 
og om der lokalt kan skabes 
enighed om fordeling af pen-
gene.

Kan man finde enighed i 
Møborg om mølle-penge
Byrådet vil have en ny omgang ansøgninger til 
Grøn Ordning, før man beslutter sig for en forde-
ling af pengene fra sognets vindmøller.

Den tidligere Møborg Skole 
skabte uenighed lokalt i Mø-
borg om fordeling af vindmøl-
le-penge. Nu er skolen solgt, 
og kommunen vil høre, om 
der nu kan skabes enighed om 
projekter i Møborg. Arkivfoto.

»På gymnasiet er det 
hele jo lidt teoretisk, 

men her oplever man, 
hvordan det bruges i praksis. 

RASMUS MOSE, 3.G, Lem-
vig Gymnasium.


