
På www.himmelkalenderen.com kan du lese mer om 
stjernehimmelen og universet. Der finner du astroblogg 
med informasjon om kommende himmelbegivenheter 
og synligheten av planetene gjennom året, superenkle 
innføringer i astronomi og amatørobservasjoner, ordfor-
klaringer, en omfattende liste med astrolinker, nedlastbare 
månedskalendere med flotte astronomimotiver m.m.
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HIMMELKALENDEREN 2014 er en unik kombinasjon av en kalender og 
en astronomisk håndbok. I tillegg til alle tradisjonelle opplysninger holder 
kalenderen deg oppdatert over Solas, Månens og planetenes opp- og 
nedgangstider, så vel som aktuelle astronomiske begivenheter som f.eks. 
meteorsvermer og formørkelser. Resten av boka gir en lettfattelig gjennom-
gang av de fleste emner innenfor astronomien: Sola, Månen, planetene, 
stjerner, galakser, supernovaer og universets skapelse, bare for å nevne 
noen. Tekstene suppleres av illustrasjoner og drøssevis med spektakulære 
bilder. Uansett om man er helt fersk på området eller en ivrig stjernekikker 
fra før av: HIMMELKALENDEREN 2014 er den perfekte følgesvenn for alle 
med en liten eller stor interesse for himmelen over oss og det fantastiske 
univers vi lever i.
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Unik kombinasjon av årskalender og
astronomisk håndbok i lommeformat

Til salgs på www.himmelkalenderen.com



Himmelkalenderen 2014 er en astronomisk hånd-
bok og kalender på 208 sider i lommeformat. Den er 
lettlest, rikt illustrert og beregnet for både nysgjerrige 
nybegynnere og mer erfarne stjernetittere.

 «Kalender for 2014 med dagsaktuelle astronomiske begivenheter 
og plass for egne notater 

 «Solas, Månens og planetenes opp- og nedgangstider 

 «Oversikter over astronomiske begivenheter som meteorsvermer, 
sol- og måneformørkelser, kometer m.m. 

 «Lettforståelig astronomisk håndbok med ordforklaringer 

 «Over 120 vakre astrobilder og forklarende illustrasjoner 

 «Tabeller over planetene, stjernebildene, stjernehoper, tåker, galak-
ser m.m., samt oversikt over alle landets astronomiforeninger

Himmelkalenderen 2014 er skrevet av astronom Jan-Erik Ovaldsen 
og er den perfekte følgesvenn for alle med interesse for himmelen over 
oss og det fantastiske univers vi lever i.

Til salgs på www.himmelkalenderen.com 
Kun kr 149,- (signert)
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