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Søndag den 4. november 2007
Referent: Peter Schrøder

Foreningen tæller pt. 15 medlemmer, hvoraf 13 mødte frem.

Dagsorden:
• Generalforsamling
• Information
• Fotografering med web-kamera, ved gæsteinstruktør Torben Taustrup – Aarhus
Jeg bliver denne gang lige nødt til at starte med generalforsamlingens punkt 8 eventuelt, idet generalforsamlingen, her, enstemmigt vedtog at nedlægge foreningens møde protokol og i stedet indføre, at mødereferaterne fremover vil blive lagt ud på foreningens hjemmeside.

Generalforsamling
1. Valg af dirigent
Bent Heltborg blev valgt som dirigent – og startede med at konstaterer at generalforsamlingen var indkaldt
i henhold til foreningens vedtægter.
2. Formandens beretning
Formanden gav udtryk for sin glæde over det store fremmøde, der gennem året havde været til foreningens
arrangementer. De aktiviteter, inkl. observationsaftener, der havde været i det forgangne år blev kort gennemgået ligesom ”Åbent observatorium” på statsskolen blev omtalt. Formanden takkede alle for et godt år,
og beretningen blev enstemmigt vedtaget.
3. Kassererens fremlægning af det reviderede regnskab.
Et meget præcist og detaljeret regnskab, ved Knud Erik, blev fremvist og gennemgået på storskærm.
Regnskabet blev enstemmigt vedtaget.
4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
Det blev enstemmigt vedtaget at fortsætte med kr. 150 om året.
5. Indkomne forslag.
Der var ingen indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Preben Holst ønskede at udtræde af bestyrelsen. Til bestyrelsen blev Peter Schrøder enstemmigt valgt, og
som bestyrelsessuppleant blev Flemming Varde ligeledes enstemmigt valgt. Bestyrelsen vil gerne benytte
lejligheden til at takke Preben for indsatsen i bestyrelsen.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Bent Heltborg og Per Christiansen fortsætter begge som henholdsvis revisor og suppleant.

Information
• Knud Erik oplyste om at foreningen, grundet ombygningerne af statsskolen, fra januar 2008 flytter mødelokale – samtidigt blev det aftalt, at vi fremover altid anvender bagindgangen til statsskolen.
• Der var på mødet tilmelding til årets jule-møde, der holdes sædvanlige sted søndag den 2. december kl.
12:30 – Husk at medbringe drikkevarer til eget forbrug.
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• Knud Erik omtalte og anbefalede en ny bog af Helle og Henrik Stubs ”Rejsen udi rummet – de første 50 år”

Fotografering med Web-kamera
Det var lykkedes for HAF at få den, udi astro foto, meget kyndige Torben Taustrup fra Aarhus til at komme til Horsens og fortælle os om mystikken ved anvendelse af Web-kameraer.
Torben lagde, i øvrigt ud med at vise os de sidste nye billeder, han havde taget af kometen Holmes. Det
var nogle meget imponerende billeder.
Torben gennemgik en række forskellige Web-kameraer, fra de helt billige og til de noget dyrere, Her er
det lige som med så meget andet vi køber at jo dyrere, jo bedre kvalitet.
Ved hjælp af en udmærket teoretisk gennemgang og praktiske prøver – tror jeg det lykkedes Torben at bibringe os forståelse for hvordan det virker og at det ikke er så svært endda.
Efter kaffepausen gennemgik Torben, hvordan man kan bedre sine billeder via et billedbehandlingsprogram – for eksempel med et program der hedder Registax, men i øvrigt findes der mange forskellige tilsvarende programmer.
Torben viste via programmet hvordan man kunne stakke mange enkeltoptagelser – få bedre kontraster og
”pynte” lidt på farverne.
Det var et glimrende indlæg af Torben – Tak for det.

Søndag den 13. januar 2008
Referent: Peter Schrøder

Foreningen tæller pt. 15 medlemmer, hvoraf 11 mødte frem.

Dagsorden:
• Anja C. Andersen: Er alle galakser vores? (3)
• K.E. Sørensen: Afstandsbestemmelser i astronomien (3)
• Jørgen Schaumann: Et aktuelt stjernebillede (2)
Foreningsmødet den 2. december 2007 blev som vanligt afholdt som julefrokost. Det var et dejligt arrangement med gode deltagere - god mad – god underholdning og gode konkurrencer.

Velkomst
Formanden bød velkommen til årets første foreningsmøde – med ønsket om, at alle måtte få et godt nytår.

Anja C. Andersen, Rosenkjærforedrag
I en række på 6 ”computer”-foredrag af Anja var vi nu nået til det 3. Denne gang var det med titlen ”Er alle galakser vores?”
Som altid, når vi hører Anja fortæller om de udvalgte emner, sidder forsamlingen godt tilbagelænet og
lytter intenst til de kloge og inspirerende oplysninger, hun fremkommer med.

Information
• Eigil fortalte om februar måneds måneformørkelse, samt om august måneds solformørkelse. Hvis man
vil se den totale solformørkelse, må man rejse ganske langt – f.eks. til Rusland. Der udbydes p.t. en del
rejser til forskellige steder (i prisklassen 15 – 25.000 kr.). Er man interesseret, er man velkommen til at
kontakte Eigil. Medens Eigil fortalte, viste Knud Erik os en Starry-Night animation af de to formørkelser.
•
• 2009 er udnævnt til internationalt astronomiår, meget mere om dette senere.
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Knud Erik: Afstandsbestemmelser i astronomien
I en serie på 3 gode indlæg om Afstandsbestemmelser i astronomien var Knud Erik nået til det 3. og sidste
indlæg.
Vedrørende afstandsbestemmelser i vor egen galakse har Knud Erik fremlagt og gennemgået en del af
de metoder, der anvendes. Jeg skal her blot nævne nogle af dem:: Flagstangsmetoden – Keplers love –
Parallaksemetoden – Hyademetoden – den spektroskopiske metode, mm.
Til afstandsbestemmelse, uden for vor galakse blev gennemgået – cepheidemetoden - supernovaer – kuglehobe – Hubbles teorier og love.
Det er vældig spændende at høre om, men også lidt svært, hvis man ikke er helt inde i stoffet.

J. Schaumann: Et aktuelt stjernebillede
I denne måned gennemgik Jørgen stjernebilledet Monoceros (Enhjørningen). Som altid var det en god og
udbytterig gennemgang af et forholdsvis upåagtet stjernebillede – der jo indeholder en mængde interessante objekter – flere hobe, både kugleformede og åbne – samt en del tåger, herunder specielt Rosettetågen.
Jørgen viste også et eksempel på en variabel tåge.
Af gode og interessante objekter fra Jørgen indlæg kan nævnes: M50 Åben stjernehob (mag. 5,9) – NGC
2244 åben hob (mag 5,5) – NGC 2343 åben hob (mag 7,2) - NGC 2506 åben hob (mag 7,6) - NGC 2237
Rosettatågen (magn. 5,5) – NGC 2261 variabel tåge (magn. 10,0).

Eventuelt
Der var ingen punkter til eventuelt.

Søndag den 3. februar 2008
Referent: Peter Schrøder

Foreningen tæller pt. 15 medlemmer, hvoraf 9 mødte frem.
Kageordning til mødet i marts – Peter Schrøder.

Dagsorden:
• Anja C. Andersen: Hvordan hænger galakserne sammen? (4)
• Peter Schrøder. Et betydeligt observatorium (2)
• Preben Holst: Universet og det mørke stof.

Velkomst
Formanden bød velkommen til februar måneds foreningsmøde og mindede deltagerne om, at der 21. februar kl. 04:32 er en total måneformørkelse over Danmark.

Anja C. Andersen, Rosenkjærforedrag
I rækken på 6 ”computer”-foredrag af Anja var vi nu nået til det 4. med titlen Hvordan hænger galakserne
sammen? – Jeg har skrevet det nogle gange, og gør det gerne igen, det er godt - inspirende og lærerigt at
lytte til Anjas foredrag. Efter ønske, foregik foredraget denne gang uden ledsagelse af et dias-show.
Hvis det er tilladt referenten at komme med sin personlige holdning, foretrækker jeg nu foredragene med
ledsagelse af dias-show.

Peter Schrøder: Et betydeligt Observatorium
Peter havde denne gang valgt at søge mod USA – nærmere bestemt til Arizona og havde i denne stat, der
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rummer mange observatorier, valgt Kitt Peak National Observatory. (Verdens største observatoriekompleks)
Peter fortalte om observatoriets tilhørsforhold – de organisatoriske sammenhænge, samt den geografiske
placering og de lokale vejrforhold – med sine 72% skyfrie nætter.
Derefter blev observatoriets bestykning (24 optiske teleskoper og 2 radioteleskoper) gennemgået. Slutteligt
gennemgik Peter, hvad observatoriets primære og sekundære opgaver var.
Hvis man har lyst til at høre mere, kan jeg anbefale at gå ind på observatoriets hjemmeside – eller skulle
jeg sige hjemmesidekompleks – idet det er ganske omfattende.

Information
• Selv om der er nogen tid til foreningens sommerarrangement den 18. maj, er det nu vi skal til at tilrettelægge. Formanden startede med at spørge om, hvad man helst ville have – sommerfest – eller sommerudflugt og valget blev sommerudflugten.
• Flere ting blev diskuteret – herunder en livlig diskussion om et besøg på Hven, men konklusionen blev,
at man var meget velkommen til at sende forslag om udflugtsmål til et af bestyrelsens medlemmer.
Beslutning om årets sommerudflugt-mål træffes på mødet 2. marts.

Preben Holst: Universet og det mørke stof
Aftenens sidste punkt var et indlæg af Preben om universets mørke stof – som jo er en størrelse, vi ikke ved
ret meget om. De fleste professionelle samt amatørastronomer ved en masse om det såkaldt synlige stof i
universet – altså det, der lyser, udsender signaler, det der kan ses måles og vejes, Men det mørke stof, som
jo udgør mere end 90% af universet – ja, det ved vi stort set ikke noget om.
Bland andet i et forsøg på at lære mere om dette stof har ESA i juni måned planlagt opsendelsen af 2 satellitter med en Ariane V raket fra Fransk Guyana.
De to satellitter der bærer navne PLANCH og HERSCHEL skal arbejde med opgaver omkring ”kodning”
af det mørke stof.
Både Planch og Herschel bliver anbragt i en kredsløbsbane L2, svarende til ca. 1,5 million km fra jorden.

Eventuelt
Der var ikke noget til punktet eventuelt.

Søndag den 2. marts 2008
Referent: Peter Schrøder

Foreningen tæller pt. 15 medlemmer, hvoraf 12 mødte frem.
Kageordning til mødet i april – Knud Erik Sørensen.

Dagsorden:
• Anja C. Andersen: Hvor tomt er det tomme rum? (5)
• Jørgen Schaumann: Månedens stjernebillede
• Knud Erik Sørensen: Månedens opgave

Velkomst
Formanden bød velkommen til månedens foreningsmøde og gennemgik dagordenen.

Information
• Da vores nye mødelokale, lærerværelset, ikke anses for særligt egnet til vore møder, blev det besluttet, at
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vi fra april måned vender tilbage til det gamle lokale. Det blev ligeledes besluttet, at vi fortsat kører ind
ad bagvejen og går til mødelokalet gennem kælderen, hvilket betyder at fordøren ikke låses op.
Det blev besluttet at årets udflugt går til Steno museet i Århus med efterfølgende besøg i den gamle by
i Århus, hvor frokosten indtages – hvis det er muligt, vil vi på vej til Århus besøge Torvald Køhls observatorium i Odder.
Tilmelding til årets forenings udflugt skal ske på april mødet.
Per vil i den kommende tid - når vejret arter sig - invitere til observationsaften hjemme hos sig.
Ole nævnte ligeledes, at en gang når det er muligt, ville han gerne arrangerer en observationsaften i sit
sommerhus, der ligger oppe nordpå.

Anja C. Andersen, Rosenkjærforedrag
Så var vi nået til det 5. af Anja C. Andersens 6 foredrag – denne gang med titlen ”Hvor tomt er det tomme
rum?”
Jeg ved godt, at det bliver en gentagelse af mig selv – men det kvindemenneske er altså bare god at høre på.
Denne gang gav hendes foredrag oven i købet anledning til en 30 minutter lang debat.

Knud Erik Sørensen: Månedens opgave
Som noget nyt og spændende fremlagde Knud Erik ”månedens opgave”. Dette dækker over, at Knud Erik,
på papir, stiller et eller to spørgsmål. Opgaven går i alt sin enkelthed ud på, at deltagerne på næste møde
(april) fremlægger svarene. Denne gang var der et svært og et nemt spørgsmål at tage stilling til. Men ønsker man at deltage, hvilket naturligvis frivilligt, skal der faktisk både undersøges – læses – og grubles lidt.
Se månedens opgave: Klik her.

Jørgen Schaumann: Månedens stjernebillede
Månedens stjernebillede ved Jørgen Schaumann var denne gang Canes Venatici, på dansk Jagthundene, med
hovedstjernen Cor Caroli. I netop dette stjernebillede er der mange galakser, der er mulige at se i en amatørkikkert. Som altid bliver disse stjernebilleder gennemgået meget præcist og detaljeret og er en god baggrund
at have for en amatørastronom. Spændende objekter i stjernebilledet: M3 – M51 – M63 – M94 – M106.

Jørgen Schaumann: Lysbilleder
Aftenen sluttede med, at Jørgen viste en række ganske glimrende lysbilleder, han havde taget gennem årene – alle billeder var taget på den gode gamle metode med film og med ganske lange åbningstider. Jørgen
viste en pæn samling af astrofoto – og efterfølgende en række naturbilleder.

Eventuelt
Der var ikke noget til punktet eventuelt.

Søndag den 6. april 2008
Referent: Peter Schrøder

Foreningen tæller pt. 15 medlemmer, hvoraf 12 mødte frem.
Kageordning til mødet i september – Eigil Pedersen.

Dagsorden:
• Anja C. Andersen: Vil liv på andre kloder være som os? (6)
• Knud Erik Sørensen: Månedens opgave - løsning
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• Eigil Pedersen: Variable stjerner

Velkomst
Formanden bød velkommen til forårets sidste møde og gennemgik dagordenen.
Information
Her ved april måneds møde vendte vi med stor tilfredshed tilbage til de gamle lokaler.
Eigil omtalte endnu engang, at 2009 er udnævnt til astronomien år, og at der hele tiden dukker nye arrangementer op – denne gang en musical omhandlende astronomi, nemlig ”Stjernernes nat”. Se evt. www.
stjernernesnat.dk. Nærmere om dette ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.
Årets astronomiudflugt finder sted søndag den 18. maj med afgang fra Statsskolen kl. 09:00. Arrangementet
bliver som følger:
• Besøg på Thomas Køhls gamle observatorium i Odder.
• Besøg på Steno museet i Århus.
• Frokost (Møntmesterens anretning) kl. 14:00 i den Gamle By i Århus med efterfølgende besøg i byen.
• Frokost og entrébilletter ca. 170 kr. pr. deltager.
I forbindelse med besøget i Odder vil vi finde en egnet P-plads, hvor vi kan nyde en kop kaffe/the og et rundstykke. Peter Schrøder sørger for traktementet.

Knud Erik Sørensen: Månedens opgave
Nu var tiden kommet til at fremlægge svarene på månedens opgave - se opgaven: Klik her
Svarene, som de fleste havde fundet frem til var:
Den ”nemme”: Det begyndelsesbogstav, der oftest anvendes på latin for stjernetegn, er C. Ikke mindre
end 22 ud af de 88 stjernebilleder har C som begyndelsesbostav.
Den ”svære”: De to astronomiprofessorer og almanakudgivere var Peder Horrebow og Joachim Frederik
Ramus. Året var 1744.
Links: kilder.rundetaarn.dk/observatoriet/1743StridMellemHorrebowOgRamus.htm samt home19.inet.tele.dk/utterslev/sider/kalend.htm og endelig indholder Almanak, Skriv- og rejsekalender hvert år en oversigt
over helligdagenes placering fra 1751 til 2050. I opgaven indgik iøvrigt personerne Bengt og Elis Strömgren
samt Anders Celsius
Opgaveløsningen og den efterfølgende debat gav anledning til megen moro – og man enedes om at forsætte med punktet ”månedens opgave”.

Anja C. Andersen, Rosenkjærforedrag
Dette var det 6. af 6 foredrag i serien Rosenkjær-foredragene af Anja C. Andersen, denne gang med titlen
”Vil liv på andre kloder være som os”?
Det er vildt spændende at høre Anja berette – det er meget tydeligt at høre, at hun selv brænder meget
for de emner, hun tager op. Det er helt ærgerligt at denne række af gode – sjove – og udbytterige foredrag
nu er slut.

Eigil Pedersen: Variable stjerner
Eigil fortalte om en af sine helt store passioner, nemlig variable stjerner – helt tilbage i 1972, nærmere bestemt
den 1. december observerede han sin første variable stjerne. Udgangspunktet var, at Eigil havde mødt en anden amatørastronom, som havde overbevist ham om, at man først var en ”rigtig” amatørastronom, når man
beskæftigede sig med observationer, der også havde videnskabelig interesse – så derfor de variable stjerner.
Eigil fortalte om de første observationer, der var foretaget af Tycho Brage så tidligt som i 1572. Derefter
gennemgik Eigil de forskellige typer af variable stjerner, herunder de klassificeringer, der anvendes.
For nu til slut at slå fast, at Eigil altid har ment det seriøst med disse stjerner, kan jeg nævne, at jeg læste
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lidt i Eigils observationsbøger, og ved den lejlighed fald over, at han engang i halvfjerdserne havde noteret
nogle aktuelle observationer den 24. december kl. 17:30 – så mener man det alvorligt.

Eventuelt
Der var intet til punktet eventuelt.

Søndag den 7. september 2008
Referent: Peter Schrøder

Foreningen tæller pt. 15 medlemmer, hvoraf 12 mødte frem.
Kageordning til mødet i oktober – Knud Erik.

Dagsorden:
• Orientering om det internationale astronomiår 2009
• Variable stjerner
• Månedens opgave

Velkomst
Formanden bød velkommen til det første møde i foreningsåret 2008-2009, herunder gennemgang af årets
og aftenens program.

Information
• Eigil meddelte, at den næste observationsaften (nærmere besked tilgår) afholdes i hans nye observatorium.
• På forårets sidste møde blev det diskuteret om det var muligt, at foreningsudflugten i maj 2009 kunne gå
til øen Hven med besøg på Tycho Brahe museet.
• Peter Schrøder fremlagde forslag til en weekend tur til København med forskellige aktiviteter – herunder et besøg på Hven. Hvis interessen er der, arbejdes der videre med en sådan tur, der ville beløbe sig
til ca. 1500 kr. pr. person.

Astronomiens år 2009
Formanden gennemgik nogle af de mange aktiviteter, der løber af stablen i forbindelse med års-markeringen af astronomien.
Der var speciel interesse omkring et projekt en stor del af landet astronomiske foreninger arbejder sammen om, nemlig et projekt, der drejer sig om at tildele diverse foreninger en trailer indeholdende et par store
kikkerter, et par solteleskoper, monitorer, mm., således at foreningen kan tage ud til befolkningen i almindelighed og skoler i særdeleshed for at udbrede kendskabet til astronomi.
Det er et temmelig omfattende projekt, der andrager flere millioner kroner (antageligt i nærheden af 5
mio. kr.) – der forsøges søgt hjem fra forskellige fonde.
HAF har naturligvis meldt sig som overordentligt interesseret og har allerede deltaget i et større informationsmøde om sagen, hvorefter vi nu venter spændt på nyt i sagen.

Eigil Pedersen: Variable stjerner
På et af forårets møder fortalte Eigil om en af sine store passioner – variable stjerner – denne aften
gik Eigil lidt tættere på, hvilke stjerner han observerer mod og med hvilke metoder og udstyr, det gennemføres.
Eigil gennemgik nogle eksempler ved visuel observationer og havde et (lånt) fotometer med – som han
forklarede en del om, og som deltagerne fik lejlighed til at ”afprøve” i mødelokalet. Et sådant fotometer bru-
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ges til at afkode stjernens aktuelle lysstyrke med et større antal observationer på forskellige tidspunkter/dage.
Egil viste os, via hjemmesiden AAVSO, hvordan man registrer sine observationer, og hvordan man
udfylder det rapporteringsskema, der er på hjemmesiden.
I forbindelse med, at Eigil udfyldt skemaet, viste han samtidig, hvordan man på hjemmesiden kan følge med i, hvor mange og hvornår diverse amatører og/eller professionelle astronomer havde foretaget deres observationer.
Et yderst spændende emne med disse variable stjerner.

Månedens opgave
Knud Erik gennemgik månedens ”hjemmeopgave”, klik her, både den ikke så svære og den noget sværere.

Eventuelt
Der var kun et punkt til eventuelt – og her blev det besluttet, at man af nemheds hensyn fremover vil gå over
til engangsservice på møderne.

Søndag den 5. oktober 2008
Referent: Peter Schrøder

Foreningen tæller pt. 15 medlemmer, hvoraf 12 (13) mødte frem.
Kageordning til mødet i oktober – Peter.

Dagsorden
• Solen – Et varmt emne
• Månedens opgave
• Microsofts ”WorldWide Teleskope” kontra Googles “Sky”

Velkomst
Formanden bød velkommen til oktober måneds møde og sagde samtidig velkommen til Jan Haugård fra
Yding – Jan har i nogle år interesseret sig for astronomi og overvejer nu et medlemskab af HAF.

Information
• Eigil meddelte, at den næste observationsaften (nærmere besked tilgår) afholdes i hans nye observatorium.
• Eigil gennemgik seneste nyt fra ”Astronomiens år 2009” specielt projektet med de 11 mobile observatorier, dette gav anledning til en god og livlig diskussion om dette eventuelle projekt. Seneste nyt er,
at man nu har ansøgt en fond om nødvendig kapital, hvilket har medført at fonden har fremsendt nogle krav til de foreninger, der eventuelt skal have et mobilt observatorium – et af kravene, er man betinger sig, at foreningen skal tilstræbe, at der afholdes – så vidt muligt – op mod 40 offentlige arrangementer om året. Med de omkring 25 ”åben observatorier” foreningen afholder hvert år, burde det ikke være noget problem at indfri dette krav, og alle mødedeltagerne gav da også udtryk for, at man var parat til
at yde en indsats desangående. Formanden gav udtryk for, at man kunne forestille sig, at der ville blive
dannet nogle 3 mands hold - både rutinerede og urutinerede medlemmer – der kunne afholde disse offentlige arrangementer.
• Formanden mindede forsamlingen om, at november måneds møde også er generalforsamling.

Astronomiens år 2009
Formanden gennemgik nogle af de mange aktiviteter, der løber af stablen i forbindelse med års-markerin-
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gen af astronomien.
Der var speciel interesse omkring et projekt en stor del af landet astronomiske foreninger arbejder sammen om, nemlig et projekt, der drejer sig om at tildele diverse foreninger en trailer indeholdende et par store
kikkerter, et par solteleskoper, monitorer, mm., således at foreningen kan tage ud til befolkningen i almindelighed og skoler i særdeleshed for at udbrede kendskabet til astronomi.
Det er et temmelig omfattende projekt, der andrager flere millioner kroner (antageligt i nærheden af 5
mio. kr.) – der forsøges søgt hjem fra forskellige fonde.
HAF har naturligvis meldt sig som overordentligt interesseret og har allerede deltaget i et større informationsmøde om sagen, hvorefter vi nu venter spændt på nyt i sagen.

Solen – Et varmt emne
Peter Schrøder afholdt det første af to indlæg om vor livgivende stjerne – Solen.
• 1.afsnit ”Fødsel og ungdom” (Oktober 2008)
• 2.afsnit ”Alderdom og død” (April 2009)
I afsnit 1 gennemgik Peter en række interesante modsætningsforhold menneskeheden har til vor meget vigtige sol. Efterfølgende lidt om Solens fødsel – hvad den består af – temperaturer, mm., samt Solens udvikling gennem nogle af sine ca. 4,6 mia. år. På april mødet skal vi høre lidt om Solens, formodede, alderdom
og dens, formodede, død – samt se noget filmmateriale om Solen.

Månedens opgave
Knud Erik gennemgik september måneds ”hjemmeopgaver”, både den svære og den ikke så svære og svaret på samme. Se opgaverne på hjemmesiden. Referenten talte ikke antallet af besvarelser, men tror dog, at
de fleste havde løst opgaven.
Efterfølgende blev opgaverne til næste måneds møde gennemgået. Se her. Lad os så se, om vi også kan
knække gåden denne gang – det tror jeg på.

Microsofts WorldWide Teleskope kontra Googles Sky
Knud Eriks indlæg drejede sig om. hvor meget man faktisk kan få ud af de såkaldte freeware programmer
– altså programmer man blot kan hente gratis ned fra internettet.
Knud Erik viste lidt af det meget professionelle Starry night program, som er et aldeles glimrende
astronomi program, med et utal af muligheder – men så til gengæld også koster i omegnen af et par tusinde kroner.
Efterfølgende lavede Knud Erik en grundig gennemgang af Googles og Microsofts programmer, som begge er ganske gode programmer, og holdt dem op mod hinanden.
Disse programmer kan man få meget godt ud af og skal i den forbindelse huske på, at de altså er ganske
gratis.

Eventuelt
Der var kun et punkt til eventuelt – og det var endnu engang for at minde om, at november måneds møde
også er generalforsamling.

Søndag den 2. november 2008
Referent: Peter Schrøder

Foreningen tæller pt. 17 medlemmer, hvoraf 14 mødte frem.
Kageordning til mødet i januar – Eigil.
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Dagsorden:
• Velkomst og information
• Astronomiens år 2009
• Generalforsamling
• Månedens opgave
• Bent Heltborg – En 3 måneders rejse til New Zealand og Australien
Bemærk venligst, at foreningen nu tæller 17 medlemmer, idet vi med stor fornøjelse har fået tilgang af Jan
Hougård (oktober) og Martin Jensen (november).

Velkomst
• Formanden bød som vanligt velkommen (herunder 2 nye medlemmer) til november måneds møde, der
var lidt specielt, idet det indeholdte foreningens årlige generalforsamling.
• Årets julemøde afholdes sædvanligt sted søndag den 7 december kl. 12:30 – husk at den enkelte selv
medbringer drikkevarer. Pris ca. kr. 180,00 der afregnes på julemødet – man kan også på julemødet betale det kommende års kontingent kr. 150,00. Skulle nogle af foreningens medlemmer sidde inde med et
godt – morsomt og/eller tosset indlæg til julefrokosten – tilsikrer jeg klapsalver.
• Martsmødet bliver rykket frem til torsdag den 26. februar og bliver afholdt på Horsens bibliotek, idet
der er indgået et samarbejde med biblioteket om at få Lektor Hans Kjeldsen fra Aarhus Universitet til at
komme og holde foredrag over emnet ”På rejse i rummet”.

Astronomiens år
Formanden gennemgik de planlagte aktiviteter vedr. astronomiens år – selvsagt med hovedvægt på det store projekt om teleskop bestykkede trailere.
Eigil har efterhånden deltaget i et par møder om trailerne og kunne meddele, at der nu var enighed om,
hvad projektet og bestykningen af div. trailere præcist skulle indeholde.
Eigil meddelte samtidig, at der endnu ikke var bevilget nogen økonomiske midler og kunne samtidigt
konstaterer at hvis/når pengene kommer, ville det antageligt tidligst være i foråret 2009.

Generalforsamling
• Bent Heltborg blev enstemmigt valg som dirigent for generalforsamlingen.
• Formanden aflagde sin beretning, der indeholdt en gennemgang af årets aktiviteter samt den høje mødeprocent foreningens medlemmer præsterer gang på gang. Formandens beretning blev enstemmigt vedtaget.
• Kassereren fremlage det reviderede regnskab og kunne samtidigt glæder sig over at foreningen ”sandeligen” og for første gang havde fået renter at sit indestående. Kassererens fremlægning/regnskabet blev
enstemmigt vedtaget.
• Årskontingentet blev endnu engang vedtaget til kr. 150,00.
• Alle 3 i bestyrelse – bestyrelsessuppleant – revisor samt revisorsuppleant genopstillede. Alle blev enstemmigt genvalgt.
• Der var ikke, forud for mødet, indkommet nogen forslag til bestyrelsen.

Månedens opgave
Som vanligt gennemgik Knud Erik løsningen på oktober måneds opgaver (der var mange rigtige svar).
Efterfølgende fremlagdes opgaverne for november, og det blev vedtaget at besvarelserne af opgaverne skulle fremlægges til julemødet. Såvel gamle som nye opgaver kan læses på foreningens hjemmeside.

Bent Heltborg: 3 måneder i New zealand og Australien
Som sekretær og referent har man en smule redaktionel frihed, så derfor vil jeg tillade mig at nævne, at jeg
forud for Bents rejse var ”møg”-misundelig, og det blev bestemt ikke mindre af at høre det udmærkede indlæg.

- 11 -

Horsens Astronomiske Forening
+% &/2

%.

)

/

'

Referater fra foreningsmøder

./

.

'

.

-)3

42

42

./

!3

!3
/

-)3

+% &/2

%.

)

Bent havde lavet en fremragende powerpoint gennemgang af turen, der først gik ca. 3 uger til New zealand og derefter ca. 2 måneder på kryds og tværs i Australien.
Det må have været en fantastisk tur.

Søndag den 11. januar 2009
Referent: Eigil Pedersen

Foreningen tæller pt. 17 medlemmer, hvoraf 15 mødte frem.
Kageordning til mødet i februar – Knud Erik.

Dagsorden:
•
•
•
•
•
•

Velkomst og information
Tunguska
Orientering om nyt udstyr på Taurus- observatoriet
Månedens opgave
Preben Holst og Knud Erik Sørensen - Exoplaneter
Forevisning af Taurusobservatoriet.

Velkomst og information
Formanden bød velkommen. En særlig velkomst til foreningens nye medlem, Hans Jørgen Nymark. Vores
ellers udmærkede referent, Peter Schrøder, var desværre forhindret i at møde op på grund af sygdom. Derfor
den “nye” referent. Derefter blev den foreslåede udflugt til Ven drøftet. På grund af usikkerhed ved afviklingen af arrangementet blev det besluttet at finde et alternativt udflugtsmål. Der blev derefter orienteret om
astronomiens år. Trailerprojektet må siges at være stendødt nu, og samarbejdet synes også at være på vågeblus, så vi er nok overladt til eget initiativ og instrumenter. Her skal nævnes fællesarrangementet mellem
HAF og Taurus-observatoriet på Horsens Statsskole den 28. februar.

Tunguska
Bent Heltborg orienterede om et foredrag om Tunguska og om muligheden for, at medlemmer af foreningen kan komme med til en fordelagtig pris.

Taurus Observatoriet
Derefter orienterede Knud Erik om nyt udstyr til Horsens Statsskoles observatorium Der nu kaldes Taurusobservatoriet.

Månedens opgave
Månedens opgave blev gennemgået, og opgaverne for næste måned udleveret.

Exoplaneter
Aftenens emne var exoplaneter. En misforståelse havde forårsaget, at både Preben og Knud Erik havde forberedt sig på emnet. Først orienterede Preben om udviklingen fra den første opdagelse af en exoplanet og
fortalte om opdagelsesmetoderne, som kan være ved at måle radialhastighed, rokkemetoden og formørkelsesmetoden. Preben kom også ind på muligheden for liv på exoplaneterne.
Knud Erik supplerede derefter Preben med flere detaljer og fortalte om opdagelse ved gravitionslinser.
Endvidere blev der vist animationer og flere billeder af bl.a. den første direkte optagelse af en exoplanet.
For yderligere information, se på hjemmesiden under Foredrag/opgaver.
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Besøg i Taurus Observatoriet
Mødet sluttede med en forevisning af Taurus Observatoriets nye teleskop, en 8`` CPC fra Celestron. Teleskopet
er med go-to funktion og fungerer ganske tilfredsstillende.

Søndag den 1. februar 2009
Referent: Peter Schrøder

Foreningen tæller pt. 17 medlemmer, hvoraf 12 mødte frem.
Kageordning til mødet i april – Peter.

Dagsorden:
• Velkomst og information v. Eigil Pedersen
• Astronomiens år 2009
• En betydningsfuld astronom v. Jan Hougaard
• Månedens opgave v. Knud Erik Sørensen
• Eventuelt .
Bemærk venligst, at da der er to mødeaftener samt et udadvendt arrangement i februar, er der ikke noget
foreningsmøde i marts måned.

Velkomst og information
• Formanden bød som vanligt velkommen til februar måneds møde og gennemgik den planlagte
• dagsorden.
• Nu nærmer vi os torsdag den 26. februar – hvor der jo som tidlige omtalt bliver afholdt et foredrag af
Lektor Hans Kjeldsen fra Aarhus Universitet. Foredraget med titlen ”På rejse i rummet” gennemføres
på Horsens bibliotek torsdag 26. februar 2009 kl. 19:30. Arrangementet er planlagt i et samarbejde mellem Horsens bibliotek og HAF. Vi håber på stort fremmøde fra foreningens medlemmer.
• Det blev endeligt besluttet, at den tidligere omtalte (eventuelle) foreningsudflugt 2009 til Hven ikke gennemføres. I stedet arbejdes der på at udflugten i år kunne gå til Nordjylland (Mors), mere om dette senere.

Astronomiens år 2009
• Som et indslag i Astronomiens år gennemfører HAF et større arrangement lørdag den 28. februar, faktisk fra kl. 11:00 til kl. 21:00, dog med en pause indlagt.
• Fra kl. 11:00 – 13:00 opstiller vi to ”stande” ved Bilka i Horsens – dels ude med et par sol-teleskoper
og dels inde i Bilkas forhal, hvor vi ligeledes stiller forskellige teleskoper op. Standen inde i Bilka skal
blot tjene som blikfang og adgang til, at vi forhåbentligt kan få folk i tale til en lille snak om astronomi.
• På Horsens Statsskole vil der i samme tidsrum være bemanding på, b.la. Knud Erik, hvis nogle af byens
borgere (af gammel vane) går på Statsskolen i stedet for Bilka.
• Fra kl. 16:00 til 19:00 er der åbent i Taurus Observatoriet på Statsskolen – hvor der er lavet et alternativt indendørsprogram, hvis vejrguderne skulle være os så ”ugunstige”, at de laver himmelen overskyet.

En betydningsfuld astronom /v. Jan
Denne gang var den betydningsfulde astronom Ejner Hertzsprung (1873-1967), og der var en ny
foredragsholder på denne gang, nemlig Jan, som gjorde det vældig godt og levende.
Jan gennemgik i kronologisk rækkefølge hele Hertzsprungs liv og karrierer og kom i den forbindelse også ind på, hvilke opgaver han havde arbejdet med, herunder de mest betydelige opgaver og skrifter, astronomen have præsteret.
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Månedens opgave /v. Knud Erik
Som vanligt gennemgik Knud Erik løsningen på januar måneds opgaver. Der var mange rigtige svar – men
for første gang noterede referenten sig, at der også var forkerte svar, så sværhedsgraden må være stigende.
Godt gået Knud Erik.
Efterfølgende fremlagdes opgaverne for marts/april. Såvel gamle som nye opgaver kan læses på foreningens hjemmeside.

Eventuelt
Under eventuelt var der et ønske om at få gennemgået foreningens bibliotek, idet der ikke rigtig var foregået nogen form for udlån i de senere år. Gennemgangen havde også det formål at få ryddet lidt op i arkivskabene og dermed overdrage foreningens medlemmer de bøger og tidsskrifter, den enkelte måtte være interesseret i. Der var en del medlemmer, der fik megen god astronomisk litteratur med hjem – herunder diverse himmelkort.

Hans Kjeldsen-foredrag torsdag den 26. februar 2009
Referent: Eigil Pedersen

I et samarbejde mellem Horsens Bibliotek og Horsens Astronomiske Forening holdt astronom Hans Kjeldsen,
Aarhus Universitet, et foredrag med titlen “På rejse i Universet”.
Foreningens medlemmer var mødt talstærkt op, men der var også elever fra Horsens Statsskole. En del
“almindelige” Horsens-borgere var ligeledes mødt frem.
I foredraget førte Hans Kjeldsen tilhørerne på en rejse i Universet, lige fra “Big Bang” over stjernedannelse til mulighederne for liv i Universet. Foredraget var på glimrende vis understøttet af et computer-show
med pragtfulde billeder og belærende grafik.
Hans Kjeldsen fangede i høj grad tilhørernes opmærksomhed med sit vindende væsen og letforståelige
forklaringer.
Jeg tror, alle var enige om, at det havde været en god aften i astronomiens navn.

Astronomiens dag i Horsens den 28. februar 2009
Referent: Eigil Pedersen

I anledning af astronomiens år havde HAF to arrangementer den 1. marts. Dels i Bilka, dels på Horsens
Statsskole.
I Bilkas forhal var der opstillet flere af medlemmernes instrumenter samt en udstilling med litteratur og
plakater. En planlagt forevisning af Solen gennem H-alfa teleskop lykkedes desværre ikke på grund af vejret. Det var meningen, at arrangementet skulle have varet fra kl. 11.00 til 13.00, men da der var stor publikumsinteresse, blev der fortsat til kl. 14.00. De deltagende i Bilka var Peter Schrøder, Preben Holst, Jan
Hougaard, Martin Jensen og Peter Kudsk.
På Horsens Statsskole blev der ligeledes startet kl. 11.00. Her var fra starten Knud Erik Sørensen og
Flemming Varde til stede. Her var det meningen at fortsætte til kl. 21.00, om dagen med forvisning af Solen,
om aftenen af Månen, Venus og Saturn.
Som bekendt var vejret ikke det bedste til astronomi, så man måtte nøjes med at iagttage Frelserkirkens
tårn. Til gengæld kunne man så få et interessant foredrag om Universet, forestået af Knud Erik. Det blev til
en sand maraton-forestilling, for folk kom hele tiden sivende og ville jo gerne høre det de andre lige havde
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hørt, så den stakkels foredragsholder var næsten konstant i ilden hele dagen til kl. 21.00.
På trods af vejret var besøget på Statsskolen forbavsende godt.
Fra bestyrelsens side skal der lyde en varm tak til alle, der ofrede tid på at stå til rådighed for arrangementet.

Reception: Indvielse af Taurus-Observatoriet 1. april 2009
Referent: Eigil Pedersen.
Medlemmerne fra HAF var på denne aften inviteret til reception på Horsens Statsskole for at indvie nyt udstyr til Taurus Observatoriet.
Rektor Mette Mølgaard bød velkommen, hvorefter receptionsgæsterne fik demonstreret nyanskaffelserne
af Knud Erik Sørensen. Det drejer sig om en 8” Schmidt-Cassagrain af mærket Celestron CPC. Teleskopet
er computerstyret med go-to funktion. Desuden er anskaffet et lysfølsomt video-kamera, Malincam, til optagelser gennem kikkerten. Et teleskop af mærket “Lunt” til at iagttage Solen i H-alfa lys er også indkøbt.
Dette teleskop har sin egen opstilling.
Knud Erik Sørensen, som leder af observatoriet, fortalte om observatoriet og hvordan udviklingen havde været siden starten i firserne.
Knud Erik takkede de involverede parter. En særlig tak til Energi Horsens, der havde bevilget pengene til
indkøb af udstyret. Endvidere en tak til medlemmer af Horsens Astronomiske Forening for rådgivning og
lidt tilpasningsarbejde ved montering af den anskaffede kikkert.
Aftenen sluttede med et mindre traktement med pølse og ost samt lidt at skylle efter med.
Fra HAF ønsker vi tillykke med det nye udstyr, med håbet om, at det må blive til gavn for såvel Statsskolens
elever som byens borgere.

Søndag 19. april 2009
Referent: Eigil Pedersen

14 fremmødte. Foreningen tæller pt. 16 medlemmer.
• Formanden indledte mødet med at byde velkommen og udtalte en tak til de medlemmer, der havde deltaget i “Astronomiens Dag” den 28. februar.
• Derefter kom han med den beklagelige meddelelse, at vor sekretær gennem nogle år, Peter Schrøder,
havde valgt at forlade bestyrelsen og meldt sig ud af foreningen. Flemming Varde indtræder i bestyrelsen i stedet.
• Herefter blev månedens opgave gennemgået. De rigtige svar kan som sædvanligt ses andet steds på hjemmesiden.
• Knud Erik fortalte herefter om et computerprogram, “Stellarium”, som han stærkt anbefalede. Det særlige ved dette program var, at det ganske gratis kan downloades fra internettet, men har de samme fordele og muligheder som andre programmer, man må betale for i dyre domme.
• Efter pausen var det meningen, at emnet skulle have været Solen, men da vejret artede sig vel for observationer, blev det besluttet, at gå op i Taurus Observatoriet og afprøve den nye kikkert der. Det blev til
en meget hyggelig afslutning på et godt møde.
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Søndag 6. september 2009
Referent: Eigil Pedersen

10 fremmødte medlemmer.
• Formanden bød velkommen til mødet, hvor flere medlemmer havde meldt afbud på grund af sygdom og
ferie.
• Der blev orienteret om forskellig forhold ved de fremtidige møder.
• Vi har forsøgt at få den fremragende astrofotograf Jesper Grønne til at komme den 7. februar og fortælle
og måske især vise nogle af sine optagelser. Han kunne desværre ikke komme den dato, men foreslog, at
vi kom op til ham i Silkeborg, når han havde fået færdiggjort nogle projekter, bl.a. et “stjernetag”. Sikkert
noget, der er værd at overveje!
• Dernæst blev det meddelt, at vores tidligere, nu afdøde medlem, Jørgen Melchiors observatorium med
kikkert, stadig står, hvor det blev bygget. Den nuværende ejer af huset og altså observatoriet, har henvendt sig i håb om at komme af med det. Observatorium og kikkert kan erhverves for et ret lille beløb.
Vi prøver at finde en dag, så vi kan kikke nærmere på udstyret.
• Der blev gjort opmærksom på MAF starparty, der finder sted 17.-20. september.
• Herefter havde Bent Heltborg et indlæg om et fænomen, der var synlig over Horsens den 23. april, iagttaget af to personer, der dog er ukendte af foreningen. Ingen af mødedeltagerne havde set fænomenet, og
der var heller ikke nogen, der kunne forklare det.
• Eigil fortalte dernæst om en solformørkelsesrejse til Kina. Foredraget blev illustreret med en del billeder
fra forskellige egne af Kina. Det var en spændende rejse under fremmede himmelstrøg. Desværre druknede selve formørkelsen næsten helt i regn.
• I pausen takkede Preben for det motorsæt, han fik af medlemmer af foreningen til sin 50 års fødselsdag.
Han havde allerede haft glæde af det.
• Efter pausen fortalte Knud Erik om en netop udkommen bog fra Århus Universitetsforlag. Bogen, “En
ny himmel”, har undertitlen, “Verdensbilleder fra kugleskaller til kvanteskum. Den handler om, hvordan
verdensbilledet langsomt ændrede sig, takket være personligheder som Kopernikus, Tycho Brahe, Galileo,
Newton m.fl. Bogen, der er skrevet af ti forfattere, er ført helt frem til vor tids kosmologiske spekulationer.
• Aftenen sluttede med, at vi så Lars Becker-Larsens dokumentarfilm, “Den bevægede Jord”. Denne film
følger med bogen i form af en indlagt dvd. Filmen fortæller om nogle af de omvæltninger, der fandt sted
i renæssancen med ændringen af verdensbilledet, men er dog ikke helt så detaljeret som bogen.

Søndag 4. oktober 2009
Referent: Knud Erik Sørensen

11 fremmødte medlemmer.

Galilean Nights
Formanden bød velkommen til mødet og orienterede om Galilean Nights, hvis idé er, at man skal spole uret
400 år tilbage og “genopleve” det, som først overraskede Galilei i 1609. Baggrunden er dobbelt, dels befinder vi os i Det internationale astronomiår, dels står Jupiter for tiden særdeles gunstigt for aftenobservationer.
Galilean Nights er en global astronomibegivenhed i dagene 22.-24. oktober. Det blev besluttet, at Horsens
Astronomiske Forening skal bidrage med to astronomiaftener, nemlig fredag 23. oktober og lørdag 24. oktober – begge aftener fra klokken 19:30 til ca. 22.00 og begge aftener med Horsens Statsskole som hjemsted for offentlig fremvisning af Jupiter. Knud Erik påtog sig at sørge for at informere offentligheden om
arrangementet.
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Planetsti i Horsens?
Erik Schreiber fremlagde en idé om, at HAF skulle arbejde for, at Horsens fik en planetsti på linje med en
række andre byer. Forskellige muligheder for placering og finansiering blev diskuteret – og alle blev bedt
om at tænke over ideen indtil næste møde.

Starparty
Ole Jørgensen viste lysbilleder fra og fortalte – suppleret af Eigil Pedersen – om Starparty, der blev afholdt
17.-20. september i Kompedal, se eventuelt www.starparty.dk.

Kikkerten i teori og praksis
• Aftenens hovedemne: Kikkerten i teori og praksis havde Eigil som foredragsholder. Nogle hovedpunkter fra det fine foredrag:
• Kikkertens historie blev gennemgået med udgangspunkt i www.rundetaarn.dk/dansk/observatorium/kikkerthist.htm, der dækker kikkertens historie fra fønikernes opfindelse af glas frem til vore dages kikkerter.
• Eigil gennemgik en række optiske begreber bag billedfejl, fx sfærisk og kromatisk aberration, astigmatisme, coma og feltkrumning. Derefter blev PV-værdi, RMS-værdi og strehl-forholdet omtalt som mål
for linse/spejl- kvalitet
• De forskellige teleskoptyper - og varianter heraf - blev gennemgået.
• Herefter fulgte en afdeling om justering af kikkerter, specielt newtonkikkerter – et punkt af stor interesse for tilhørerne.
• Til slut var der en gennemgang af, hvad de forskellige kikkerttyper var velegnet til, lige fra refraktorer
over newton-kikkerter til dobsonians.
• Foredraget blev på glimrende vis illustreret med billeder, tegninger og til nogle punkter også med handson på medbragt udstyr.

Kaffepause: Generalforsamling, loppemarked og julefrokost
Midt i Eigils foredrag var der kaffepause, hvor der blev mindet om generalforsamlingen i november, herunder om hvordan forslag kan indsendes til bestyrelsen senest 3 uger før.
Efter generalforsamlingen er der loppemarked, og medlemmerne blev opfordret til at bidrage hertil fra
det private overskudslager af astronomirelaterede ting.
Den kommende julefrokost blev også diskuteret, og der var stemning for “same procedure as last year”,
hvorefter Knud Erik blev bemyndiget til at bestille mad hos en leverandør.

Søndag 8. november 2009
Referent: Jan Hougaard

14 medlemmer deltog i generalforsamlingen
Valg af dirigent
• Preben Holst blev valgt og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt indvarslet.
Formandens beretning
• Eigil Pedersen oplyste at HAF pt. har 16 medlemmer.
• Året 2009 er udnævnt til at være ”Astronomiens år” og i den anledning har HAF afholdt 3 arrangementer: Foredrag ved Hans Kjeldsen: ”På rejse i rummet”, observationseftermiddag/ aften den 28.februar og
den 23.-24. oktober ”Galilean nights” på Horsens statsskole.
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Der blev afholdt reception den 1. april i anledning af opgraderingen af skolens observatorium.
Ordinære mødeaftener; 11.1,1.2, 19.4, 6.9. og 4.10..
Foreningens udflugt gik i år til Års.
Formanden takkede medlemmerne og Horsens Statsskole for et godt samarbejde.
Formandens beretning blev godkendt.

Kassererens beretning
• Regnskabet for perioden 1. oktober 2008 -30. september 2009 blev fremlagt af kasserer Knud Erik
Sørensen. Regnskabet er revideret af Bent Heltborg. Ingen revisionsbemærkninger.
• Balance: 4.107,87 kr. Der er balance mellem indtægter og udgifter!
• Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år
• Forslag: 150 kr. (uændret). Vedtaget.
Indkomne forslag
Ingen.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleanter
• Formand: Eigil Pedersen.
• Kasserer: Knud Erik Sørensen.
• Sekretær: Jan Hougaard.
• Suppleant: Flemming Varde.
• Valg af revisor og revisorsuppleant.
• Revisor: Bent Heltborg.
• Revisorsuppleant: Preben Holst.
Eventuelt
• Drøftelse af forslag om en planetsti. Flere forslag til rute.
• Der blev nedsat et planlægningsudvalg “Planetstiudvalget” bestående af Peter Kudsk og Erik Schreiber
• Eigil Pedersen fortalte fra formandsmødet den 7.11.09: Forslag om at foreningernes medlemmer frit kan
deltage i hinandens aktiviteter!.
• Der savnes et fælles foreningsblad for de amatørastronomiske foreninger.
• Eventuelt Knudepunktet fra Astronomisk Selskab som fælles blad?

Søndag 10. januar 2010
Referent: Jan Hougaard

12 medlemmer deltog i mødet
Jan Hougaard fortalte om aftenens emne: Kaos i solsystemet
Med udgangspunkt i kaosteori, gravitationen og 3-legemeproblemet gennemgik Jan
• Poincarés arbejde med 3-legemeproblemet, bl.a Poincare diagram
• Kong Oscars problem
• Kirkwood huller. Jack Wisdoms forklaring på resonans hullerne 3 : 1
• Bane- bane resonans
• Rotation – bane resonans
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Hyperion i kaos
Er planeternes baner kaotiske? LASKARS numeriske integration af solsystemet.
Reddet af månen?
Rejsen til månen.

Søndag 7. februar 2010
Referent: Jan Hougaard

11 medlemmer deltog i mødet

Om sommerarrangementet
Formanden bød velkommen til mødet og fortalte om sin kontakt til amatørastronom Jens Jacobsen, Fredericia.
En ide til vores sommerarrangement kunne være at besøge Jens Jacobsens observatorium ”Egeskov observatoriet” og høre hans erfaringer som spejlsliber og instrumentbygger.
Der var almindelig stemning for, at Eigil arbejder videre med ideen og får en aftale om besøg den 16/5(?).

Hjemmeside og tidsskrift
Omtale af det udmærkede tyske tidsskrift ”INTERSTELLARUM” og et kik på www.spaceweather.com for
visning af aktuelle solpletter.

Et aktuelt deep-sky objekt
• Peter Kudsk havde valgt at tage udgangspunkt i sit ”eget” stjernebillede ”Auriga”/”Kusken” og satte fokus på M37. En flot åben stjernehob i en afstand af 4.400 ly , 500 stjerner heraf mange klasse 7 stjerner.
Hobens udstrækning er ca. 24’ svarende til 25 ly.
• Charles Messier registrerede M37 i 1764.
• Peter gennemgik endvidere noget af baggrunden for enheden meter med afsæt i et citat fra Thor Nørretranders
bog Einstein, Einstein: ”Hvor lang tid tager en meter? Nogle milliardedele af et sekund. Helt nøjagtigt
1/299792458 sekund.” Afstand er i dag defineret gennem et tidsrum: Einstein havde ret!

Om amatørastronomiens redskaber
• Eigil Petersen fortalte og illustrerede de forskellige linsetyper, som gennem tiden er udviklet til astronomisk brug. Omtale af den akromatiske linse og refraktoren.
• Om anvendelsen af og konstruktionen af de mange forskellige typer okularer.
• Anvendelse af filtre til mange forskellige typer visuelle observationer.
• Endelig omtale af spektroskopi med reference til firmaet ”Sheyak”.
• Medbragt udstyr blev fremvist.

Projekt planetsti
• Efter kaffepausen, hvor vi kunne nyde Flemmings gode hjemmebag, var der en drøftelse af projekt
“Planetsti”. Erik Schreiber fortalte, at der var aftalt et møde Horsens kommunes kulturudvalg den 16. februar, hvor projektet med anlæg af en planetsti ad Bollerstien nærmere kunne drøftes.
• Der er forslag om anlæg i målestok 1:1,4 milliarder, planeterne som halvkugler på store sten langs stien.
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Søndag 14. marts 2010
Referent: Jan Hougaard

13 medlemmer deltog i mødet.
Velkommen til nyt medlem af HAF: Svend Jørgen Dam.

Meddelelser
• Den 24. februar var der præsentation af HAF og astronomi ved Peter Kudsk på Uldum Højskole

Om sommerarrangementet den 16. maj.
Forslag fra Eigil om besøg hos Jens Jacobsen i Fredericia for besigtigelse af hans observatorium.
Efterfølgende besøg på museet Trapholt i Kolding. Spisning i Trapholts café.
Der var tilslutning til programmet for turen.
Endelig tilmelding på næste møde den 11.april.

Knud Erik Sørensen fortalte om Åbent Obseervatorium fra starten i 1991
• Der var i begyndelsen åbent observatorium i en uge hver måned. Der blev ført journal over observationer og deltagerantal, samt vagthavende! Fra 1995 – 2010 har der i gennemsnit været 577 besøgende pr.
år! Flot!
• KES rejste spørgsmålet: Hvorfor er der så få unge medlemmer af vores forening? Skal vi have en ungdomsafdeling? HAFU?!
• Hvad fortæller interessen for åbent observatorium?
• Tages op på næste medlemsmøde! Ideer og initiativer efterlyses!
• Et kig på www.spaceweather.com : Komet på vej ind i solen! Billeder fra SOHO.

Om digitale kameraer v/ Ole Jørgensen
Udsættes til mødet i april, da Ole havde problemer med stemmen!

Preben Holst fortalte om aktuelt på stjernehimlen
Preben tog udgangspunkt i stjernebilledet Løven (Leo). Findes på himlen som et omvendt “?”.
Regulus tæt på ekliptika og betastjernen Denebola.
Der er mange interessante galakser i Løven: M66, 65, 95, 96, 105 samt NGC 3628.

Planetstien
Peter og Erik har været til møde med Horsens kommunes kulturudvalgsformand om planetstiprojektet. Blev
positivt modtaget. Sagen går videre til kulturudvalget.

Drøftelse af ideer til efterårets program
Forslag om ”spørgekasse” på den enkelte aftens program.

Næste møde
Næste møde den 11. april, hvor Jørgen fortæller om aktuelt på stjernehimlen, og Jan tager kage med.

Søndag 11. april 2010

Referent: Jan Hougaard

12 medlemmer deltog i mødet.
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Næste sæson i HAF
Knud Erik oplyste, at vi kan blive på Statsskolen i hvert fald et år mere! Knud Erik omtalte en netop ny bog
fra forlaget Epsilon: Dansk astronomi i kikkerten. 2 eksemplarer af bogen blev rundsendt.

Om sommerarrangementet den 16. maj.
• Tilmelding til sommerarrangementet den 16. maj hvor Jens Jacobsens observatorium ”Egeskov observatoriet” besøges samt museumsbesøg på Trapholt. Tilmeldingsseddel blev rundsendt. Frokost på Trapholt:
135 kr. Der køres fra Horsens Statsskole kl. 10.00.
• Endeligt program for turen mailes af formanden til medlemmerne

Aktuelle deep-sky objekt/månedens stjernebillede
Jørgen Schaumann havde valgt stjernebilledet Jomfruen, Virgo, som er aktuelt netop nu! Stjernebilledets
navn var i Romertiden Ceres, opkaldt efter høstguden, med den klareste stjerne Spica, “Kornakset”, en spektroskopisk dobbeltstjerne, himlens 15. klareste stjerne.
Jørgen omtalte Virgohoben som et meget interessant deep-sky objekt. Hoben består af 2–3.000 galakser
i en afstand af 70 mill. ly. God at iagttage med mindst 8” teleskoper og stor forstørrelse! Speciel omtale af
M84, M86 elliptiske galakser, m = 9,3 M87 med 3 billioner stjerner! 15.000 kuglehobe, m = 8,6 M90 masse 79 milliarder gange Solen, m= 9,0 M58 spiral/bjælkegalakse, m = 8,5 M61 bjælkegalakse med flere iagttagne supernovaer, m= 10 M104 Sombrero galaksen 6`x8`, m = 8.

Digitale kameraer v/ Ole Jørgensen
Ole Jørgensen gennemgik detaljeret udvikling i astrofotograferingen fra 1990 og frem. De analoge kameraer blev afløst af kompakt-kameraer med okular projektion og som gradvist blev afløst af digitale kameraer:
• Planetkameraer (CMOS)
• Starlight xpress
• QCAM5 guidekamera CANON DSLR kamera
• QCAM9 med smalbåndsfiltre.
• Ole havde et bredt udvalg af kameraer med til fremvisning under mødet. Med brug af programmet Deep
sky Stacker 3.3.2 demonstrerede Ole stacking-teknikker, brug af dark frames, omtale af hot pixels, filformater og meget mere. Eksempler på brug af billedbehandling af tif-format optagelser. Interessant!

Kaffepause
Jan havde bagt abrikoskage: “Bedstefars skæg”!

Planetstien
Peter og Erik fortalte om mødet med repræsentanter fra Horsens kommunes kulturudvalg som har godkendt,
at planetstien må anlægges ved “Bollerstien”. Der skal nu søges midler fra fonde m.v. Horsens kommune
har bevilget 5.000 kr til projektet. Der er tegnet skitser til sten med planeterne og beskrivelser af planeterne. Drøftelse af, hvordan “Solen” skal udformes, placering og materialer.

Søndag 5. september 2010
Referent: Jan Hougaard

15 deltog i mødet.
Nye deltagere: Velkommen til nye ansigter: Bent Andersen, Hans Højklint, Kim Nielsen og Shanen Nielsen.
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Orientering og korte indlæg
• Foreningen er af Natur og ungdom inviteret til at deltage i et stjernekiggerarrangement på Klostermølle
ved Mossø onsdag den 8. september.2010 kl. 21. Eigil , Martin og Jan deltager.
• Midtjysk Astronomiske Forening afholder igen i år Stjernetræf i Kompedal i dagene 9.- 12. september.
• Bent Heltborg fortalte om et besøg ved et 650 mill. år gammelt meteornedslagskrater i Norge ved Gardnos.
Krateret med en diameter på 5 km blev fundet ved tunnelbyggeri!

Aftenens tema: Solen
Knud Erik fortalte meget grundigt om Solen. En flot præsentation af emnet med brug af gennemarbejdet
Power Point og talrige links. Præsentationen findes andet steds på hjemmesiden.
Knud Erik beskrev Solen som en dynamisk stjerne og gennemgik en række data om Solen , bl.a. dens spektraltype: G2V og øjeblikkelige koordinater: RA 10h56m, DEC 6°48’.
• Solen er lys- og varmekilde
• Nærmeste stjerne
• Stort centrallegeme
• Kosmologiske overvejelser
• Solvinden
• Solens magnetfelt
• Årsag til ekstreme vejrforhold
• Om Solens sammensætning:
• 72% H, 26% He, 2% andre grundstoffer.
• De Frauenhoferske linier blev omtalt.
• Knud Erik gennemgik endvidere en model for Solens opbygning: Kernen, strålingszonen, konvektionszonen, fotosfæren, kromosfæren, koronaen. Teori for Solens dannelse blev gennemgået, samt energiligevægten (hydrostatisk ligevægt).
• Om iagttagelse af Solen ved brug af Hα- filter (656 mm).
• Solen lige nu ved Spacweather.com.
• Omtale af solpletter, speculer (L-lydbølger) og protuberanser.

Observationer i Taurus Observatoriet
Aftenen sluttede af med observationer i observatoriet, specielt observation af Jupiter.

Søndag 3. oktober 2010
Referent: Knud Erik Sørensen

15 deltog i mødet.
Nye deltagere: Velkommen til nyt ansigt: Mogens Vendelboe.

Orientering og korte indlæg
• Eigil orienterede om stjernekiggerarrangementet på Klostermølle ved Mossø onsdag den 8. september
2010. Eigil, Martin og Jan deltog, men desværre blev det til et indendørs arrangement for de 16 fremmødte.
• Årets HAF-julemøde, den 5. december kl. 12:30, blev drøftet. Det blev til “same procedure as last year”,
hvor Knud Erik tilbød at være vært og sørge for bestilling af mad. Det blev pointeret, at prisen ikke var den
vigtigste faktor ved valg af madleverandør. Endelig tilmelding til mødet skal ske senest ved næste møde.
• Generalforsamlingen den 7. november 2010 blev diskuteret - og herunder blev dagsorden offentliggjort.
Der blev gjort opmærksom på, at det nok var mindre heldigt, at hele bestyrelsen er på valg hver gang.
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• Jørgen Schaumann fortalte om en nyindkøbt Maksutov, købt hos ABM Nortek, Ålborg. Eigil supplerede med materiale herfra.

Ulug Beg
Knud Erik fortalte om sin rejse til Usbekistan – med hovedvægt på besøg på Ulug Begs observatorium i
Samarkand eller rettere: resterne af dette observatorium.

Aftenens tema: Stjernekort
Knud Erik gav en længere introduktion til aftenens emne, hvor han fokuserede på især ældre stjernekort.
Præsentationen viste mange billeder – heraf nogle copyrightede, hvorfor præsentionen ikke kan fremlægges her – men overskrifterne på de 15 slides kan give et indtryk af indholdet:
• Hvad er et stjernekort - globus eller plan tegning
• Historie
• Hvordan får man en appelsins skræl til at ligge fladt på et bord?
• Eksempel: Johannes Honter, 1541
• Eksempel: Thomas Hood, 1590
• Eksempel: Julius Schiller, 1590
• De 4 store uranografer
• Tycho Brahe, 1546-1601
• Johannes Bayer, 1572-1625
• Johannes Hevelius, 1611-1687 (1)
• Johannes Hevelius, 1611-1687 (2)
• Flamsteed, 1646-1719
• Stereografisk og gnomonisk projektion
• Mercatorprojektion – Cylinderprojektion og hundredvis af andre projektionsmetoder
• Equidistant azimuthal projection
• Blandt fokuspunkterne var
• Har kortet fokus på figurer eller enkeltstjerner
• Kortets koordinatsystemer og herunder datering af kortet ved hjælp af forårspunktet
• Antal stjernebilleder, nye, og igen forsvundne stjernebilleder.
• Spejlvendte og retvendte stjernekort - og hvordan vender personerne?
• Nomenklaturer, især hos Bayer og Flamsteed.
• Fordele og ulemper ved forskellige projektionsmetoder
Efter denne præsentation viste han nogle af de kort, han gjorde brug af, før computerens mange muligheder
gjorde disse hjælpemidler lidt bedagede. Det drejer sig om
• Burnham: Celestial Handbook - i tre bind
• Nortons Staratlas
• Wil Tirion: Skyatlas 2000.0
• Hallwag: Die Sterne
Her blev der suppleret fra andre af de fremmødte.
Endelig blev de elektroniske muligheder kort omtalt - og fremvist:
• Starry Night
• Stellarium
• www.heavens-above.com
• Sky and Telescope
Fra tilhørerne blev der suppleret med andre programmer.
Mødet sluttede ca. kl. 22:30.
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Søndag 7. november 2010
Referent: Jan Hougaard

13 deltog i mødet.

Orientering og korte indlæg
• Eigil bød velkommen til medlemsmødet, generalforsamlingen samt til aftenens emne: Stjerneskud v/Martin.
• Knud Erik fortalte om julefrokosten den 5. december kl. 12.30 på Grusdalsvej 30. Tilmeldingsliste blev
rundsendt under mødet.

Aftenens emne: Stjerneskud
Martin fortalte om stjerneskud. En meget flot og humoristisk præsentation krydret med musik, collager med
film- og cirkus-plakater m.fl.
• “Smuk som et stjerneskud” og “Når du ser et stjerneskud”.
• Martin omtalte diverse kildemateriale, bl.a. “Grønspættebogen”!
• Hvorfor ordet stjerneskud?
Det astronomiske stjerneskud:
1) Meteoride: mindre objekt i rummet.
2) Meteor: objektet og dets lysspor under indtrængen i Jordens atmosfære.
3) Meteorit: objektrest som rammer jorden.
Radiant
• Beskrivelse af Radiant, meteorradar, meteorsværme/storme med mere end 1000 pr. time.
• Der er fundet ca. 24.000 meteoritter heraf 34(43?) fra Mars og 31 fra Månen.
• Omtale af hastigheder på max. 71 km/s og indfaldsvinkler.
• Martin sluttede med at fortælle om Halleys komet, Hoba meteoritten på 60 tons i Namibia, Barringer meteoritten, Århus meteoritten, Maribo meteoritten fra 2009 samt Sylacauga.
Apex
Knud Erik forklarede, hvorfor de fleste stjerneskud kommer fra apex, og hvorfor det er bedst at iagttage
stjerneskud ved om morgenen i efteråret at se mod nordøst.

Kaffepause
Martin serverede lækre stjerneskud som afslutning på foredraget!

Generalforsamlingen
Valg af dirigent: Bent Heltborg.
Bent konstaterede, at generalforsamlingen var lovlig indvarslet.
Formandens beretning
Eigil fortalte om et ganske aktivt år i HAF:
10.12.09: Julearrangement hos Knud Erik og Bodil.
10.01.10: ”Kaos i solsystemet” v/ Jan
07.02.10: ”M 37” v/ Peter, “Planetsti” og “Amatørastronomens redskaber” v/Eigil.
14.03.10: ”Om åbent observatorium” v/Knud Erik og ”Aktuelt på stjernehimmelen” v/ Preben
11.04.10: ”Digitale kameraer” v/Ole og ”Månedens stjernebillede: Virgo” v/ Jørgen
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16.05.10: Sommerudflugten til Jens Jacobsens observatorium i Fredericia samt besøg på ”Trapholt”.
05.09.10: ”Solen – en dynamisk stjerne” v/ Knud Erik
08.09.10: ”Stjernekigger- arr.” på Klostermølle hvor Eigil, Martin og Jan deltog for HAF.
03.10.10: ”Stjernekort” v/ Knud Erik. Beretninger fra en rejse til Usbekistan v/ Knud Erik.
10.10.10: Observationsaften – med kaffebord.
Eigil konstaterede at foreningen pt. har 16 medlemmer.
Eigil afsluttede beretningen med en tak til bestyrelsen og tak til medlemmerne for fremmøde.
Beretningen blev godkendt.
Det reviderede regnskab
• Knud Erik fremlagde som kasserer det reviderede regnskab for perioden 1.10.09 – 30.9.10.
• Balance 3.901,23 kr.
• Knud Erik konstaterede at kontingentet på 2400 kr. knap er brugt til diverse udgifter i årets løb!
• Regnskabet blev godkendt.
Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
Bestyrelsen foreslår uændret kontingent: 150 kr. Godkendt!
Indkomne forslag.
Det af bestyrelsen udsendte forslag til vedtægtsændringer – om valg – blev fremlagt og godkendt.
De nye vedtægter fremgår af hjemmesiden.
Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
Eigil, Knud Erik og Jan blev genvalgt. Flemming blev genvalgt som suppleant.
Valg af revisor og revisorsuppleant:
Bent og Preben blev genvalgt.
Eventuelt
• Eigil omtalte planetsti projektet, hvad er der sket siden sidst?
• Erik fortalte om det hidtidige arbejde, bl. a. møder med Horsens kommune.
• Budget ca. 150.000 kr.
• Der mangler en del sponsorater, før målet er nået.
• Ideer til fonde som kan søges efterlyses.
Bent erklærede generalforsamlingen for afsluttet.

Kaffepause
Vi nød Jans squashkage

Diskussionspunkt
• Spørgsmålet om vi skal arbejde på at få oprettet en ungdomsafdeling – HAFU – blev rejst igen.
• Knud Erik fik tilslutning til at spørge deltagerne ved Taurus-arrangementerne om interesse for en ungdomsafdeling.
• Egne mødeaftener?!
• Henvendelse til skolerne i området?!
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