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Søndag den 6. januar 2013
Referent: Jan Haugaard

Dette medlemsmøde var for medlemmerne af HAF og HAFU, samt gæster. 26 deltog.

Som gæsteforedragsholder var inviteret lektor Hans Kjeldsen fra Aarhus Universitet. Hans Kjeldsen holdt 
et særdeles inspirerende og meget velformidlet foredrag om KEPLER SPACE OBSERVATORY og SONG.

KEPLER SPACE OBSERVATORY
Han begyndte med at stille spørgsmålet: Findes der stjerner og planeter, der ligner vores sol og jord? Omtalte 
historiske bud på besvarelse af spørgsmålet fra G. Bruno og Epikur. Gav en grundig gennemgang af stjer-
ne- og planetdannelse med udgangspunkt i Oriontågen som eksempel.
 Hans K. gennemgik derefter de forskellige metoder til opdagelse af exoplaneter og viste KEPLER-sondens 
photometer, som er rettet mod 150.000 stjerner i stjernebilledet Svanen.
 Stjernerne vibrerer og stående bølger opstår! Disse bølger kan bruges til bestemmelse af stjerners mas-
se og kemiske sammensætning! Indtil nu har KEPLER-sondens registreringer ført til bestemmelse af mere 
end 700 stjernes masse og kemiske sammensætning!
 Sonden har endvidere opdaget 2000 exoplaneter. Hans K. fortalte indgående om Kepler 11, Kepler 16 
(planeter om dobbeltstjernesystem!) og Kepler 22. Han forventede, at der i KEPLER-sondens funktionstid 
vil blive opdaget mere end 100 planeter af jordens størrelse og omløbstid!

SONG
Hans Kjeldsen afsluttede aftenens foredrag med at omtale det af Aarhus universitet ledede projekt med at 
opsætte 8 1-meter teleskoper rundt på kloden, så man kontinuert fra jorden kan foretage de samme må-
linger, bl.a. af stjernernes vibrationer, som KEPLER-sonden foretager fra rummet. Det første teleskop i 
StellerObservationsNetworkGroup projektet er sat op på en vulkantop på Tenerife og er nu taget i brug.

Udvalgte links

KEPLER SPACE TELESCOPE:
• en.wikipedia.org/wiki/Kepler_(spacecraft)
• www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html
• www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?collection_id=14471&media_id=151299651
• www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/orbiting-in-habitable-zone-of-two-suns.html

SONG:
• song.phys.au.dk/ – bemærk specielt webcam-mulighederne på siden. 
• videnskab.dk/teknologi/dansk-teleskop-skal-finde-liv-i-rummet

Søndag 3. februar 2013
Referent Jan Hougaard

11 medlemmer deltog i mødet.

Velkommen
• Eigil bød velkommen til et nyt medlem af foreningen: Mogens Rotbøl.

http://en.wikipedia.org/wiki/Kepler_(spacecraft)
http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/main/index.html
http://www.nasa.gov/multimedia/videogallery/index.html?collection_id=14471&media_id=151299651
http://www.nasa.gov/mission_pages/kepler/multimedia/images/orbiting-in-habitable-zone-of-two-suns.html
http://song.phys.au.dk/
http://videnskab.dk/teknologi/dansk-teleskop-skal-finde-liv-i-rummet
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• Eigil fortalte, at der var opdaget en nova i stjernebilledet Cepheus: m = 10, R.A. = 23h 08m 04s, Dec. = 
60° 46’ 52’’.

• Drøftelse af mulige udflugtsmål til vores majmøde: Nicolaj Faarups observatorium i Silkeborg eller 
Torben Taustrups observatorium i Skødstrup. Eigil tager kontakt til TT for at undersøge mulighederne. 
Andre forslag efterlyses! Vi skal beslutte udflugtsmålet på mødet i marts!

• Peter vil gennemgå den aktuelle stjernehimmel både på aftenens møde og mødet i marts måned.

Aftenens Tema: Syd for ækvator!
Både Jan og Kim har inden for de seneste måneder været i Afrika, henholdsvis Sydafrika og Tanzania.

Jan
• Jan fortalte om og viste billeder af Mælkevejen, som den ses på sydhimlen. Endvidere om den lokale ga-

laksehob og de 2 Magellanske skyer. Om stjernen Canopus, α Carinae, himlens næstklareste stjerne, der 
har været og anvendes som navigationsstjerne “sydpolarstjernen”. 

• Jan fortalte om den meget specielle stjerne η Carinae, en supergigant med en masse på 150 gange Solens, 
som har en luminescens på 4 millioner gange Solens og som er himlens kraftigste infrarøde kilde (bort-
set fra solsystemet planeter/solen). Stjernen har siden 1677 været iagttaget med en meget varierende 
magnitude -1≤ m ≤ 6. Stjernen anses for at være en mulig supernova-kandidat i den “nærmeste” fremtid! 

• På sydhimlen kunne man i februar 1987 iagttage en supernova i den store Magellanske sky. En kendt blå 
B3 supergigant i et dobbeltstjernesystem eksploderede og var den første SN siden Keplers i 1604, som 
blev iagttaget i Mælkevejen og dens tilhørende dværggalakser. Supernovaen har gennem alle årene væ-
ret intensivt observeret og har givet mange førsteiagttagelser: detektion af neutrinoer fra en eksploderen-
de stjerne, aftrykket af en ikke-sfærisk eksplosion, direkte observation af radioaktive grundstoffer skabt 
under eksplosionen, observation af støvdannelse ved SN samt observation af interstellart stof! Jan viste 
nogle eksempler på de meget flotte billeder taget af både jord- og rum-baserede teleskoper af SN1987A.

• Til sidst viste Jan billeder fra Tswaing meteorkrateret, som kan ses 40 km fra Pretoria: et krater med en 
diameter på 1 km og en dybde på 100 meter skabt for 220.000 år siden af en 50 meter stor stenmeteorit.

Kim
• Kim fortalte om sit hus i Tanzania ved grænsen til Kenya og med udsigt til Kilimanjaro.
• Som antropolog og højskolelærer var Kim 4 gange om året i Tanzania for dels at undervise studerende 

fra Århus universitet i metodelære, dels at være sammen med hold fra Uldum højskole. Kim fortalte om 
sine planer om at lave ture til området med astronomi og geologi som emner. Der er “clear skys” og in-
gen lysforurening i området, samt nærhed til Rift Valley og Ngorongoro krateret, så der er rigtig gode 
muligheder for observationer og ture.

• Kim viste billeder fra Arusha-området, huset og det påbegyndte byggeri af soverum m.m. 
• Drøftelse af hvad der skal bruges af udstyr til observation, samt af hvordan der kan laves en astronomisk 

tur til Tanzania (turlængde, priser, program). Spændende!

Årstidens stjernehimmel
• Peter sluttede aftenen af med at vise billeder af og fortælle om årstidens stjernehimmel i nord og syd. 

Sydkorset og nordkorset, Jupiter og Saturn, Månen. Eksempler på kuglehobe, planetariske tåger, dob-
beltstjerner, stjernernes farver. 

Punktet om månedens observatorium blev udsat til marts mødet.
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Søndag 10. marts 2013
Referent Jan Hougaard

10 medlemmer deltog i mødet.

Velkommen
• Eigil bød velkommen og præsenterede aftenens program.
• Maj måneds arrangement blev drøftet og vedtaget som følger: Besøg i Torben Taustrups observatorium 

i Skødstrup og efterfølgende middag på Kalø slotskro.

Aftenens Tema: Sofaastronomi: fra sofacykel til paposkop!
Martin holdt et meget muntert oplæg om sofastronomi, hvor han tog udgangspunkt i den kendte situation: 
dårligt vejr! Hvad gør man så som amatørastronom, aften efter aften?
• Vi fik et historisk vue over sofacykler krydret med et righoldigt billedmateriale. Derefter blev vist en 

række frimærker med astronomi som motiv
• Når nu vejret er dårligt for observationer kan man jo (fra sofaen?!) besøge de mange hjemmesider med 

astronomisk indhold.
• Martin nævnte en spændende hjemmeside fra IAU: Standard Of Fundamental Astronomy (SOFA!) med 

algoritmer og masser af software.
• Man kan jo også fra sofaen fordybe sig i Alex Filippenko og Jay Pasachoffs bog: The Cosmos: Astronomy 

in the New Millenium.
• Martin omtalte et besøg på Berlins Naturhistoriske Museum: Kan anbefales!
• Vi fik nogle eksempler på Stjerne-Fup-Og-Fidus:

 ◦ Luna 10 og USSRS 23. partikongres,
 ◦ Stjernehimmel.dk = bondefangeri!
 ◦ Musik: Reach for the stars!
 ◦ Astronomibladets galaksesprog

• Mærkværdige teleskoper: Til sidst viste Martin et eksempel på et selv-klippeklistre paposkop!

Pause
Så var det tid til en kaffepause, hvor vi kunne nyde Eigils hjemmebagte kanelstang!

Årstidens stjernehimmel
Peter omtalte den aktuelle stjernehimmel med fokus på kometer. 2013 bliver et godt kometår:
• I marts kan lavt på vesthimlen ½ time efter solnedgang ses kometen Panstarrs med magnitude på 4.
• I maj bliver kometen Lemmon synlig, 
• Og endelig i november kometen Ison med en magnitude på -4!
En god idé: Køb løfteklodser af hård gummi hos Biltema, pris 30 kr., i stedet for dyre antivibrationsklod-
ser til 600 kr.

Månedens observatorium
Eigil fortalte om et af verdens største observatorier, Lick Observatoriet beliggende på bjerget Mount 
Hamilton i højden 1300 meter i Californien syd for San Francisco. Det oprettedes som en gave fra James 
Lick, der var en rig forretningsmand, i 1874 og indviedes i 1888. Det har verdens næststørste refraktor, Lick-
refraktoren, med en objektivdiameter på 91 cm og en brændvidde på 18 meter. Af øvrige instrumenter på 
Lick Observatory omtalte Eigil Crossley-reflektoren (91 cm) fra 1896, Shane-teleskopet (3 meter) med 3 
foci: primær, Cassegrain, Coudé. (1959), Carnagie dobbelt astrografen, samt KAIT et 0,75 meter fuldauto-
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matisk teleskop som er fremragende til supernovasøgning.
 I et af observatoriets kupler står en gammel 12” reflektor og et af genbrugsmaterialer opbygget 1-meter teleskop ! 
Eigil omtalte astronomen E. Barnard, som med Lick observatoriets instrumenter opdagede den 5. Jupitermåne, 
Galathea, og 14 kometer. Barnard er også kendt for i 1916 at have opdaget stjernen med den størst kendte 
egenbevægelse: 10”,3!

Næste møde
Temaet ved aprilmødet er Solen og solobservationsteknikker. Alle opfordres til at bidrage med indlæg til 
emnet!

Søndag 7. april 2013
Referent Jan Hougaard

12 medlemmer deltog i mødet.

Velkommen
• Eigil bød velkommen og præsenterede aftenens program.
• Sommerudflugten er fastlagt til søndag den 19. maj med følgende program: Besøg i Torben Taustrups ob-

servatorium i Skødstrup og efterfølgende middag på Kalø slotskro samt gåtur til Kalø slotsruin. Seddel 
med tilmeldingsliste, samkørselsoplysninger og menukort blev rundsendt på mødet.

• Silkeborg højskole afholder astronomikursus den 4. – 10. august med titlen “Det gådefulde univers” . 
Brochure blev uddelt.

• Bent H. præsenterede en kikkert, som han har til salg: 6” catadioptisk Newton reflektor med okularer, 
Barlow, solfilter, søgekikkert. Pris-idé: 2000 kr.

Kometer 2013
• Peter fortalte om kometer i 2013.
• Kometen PANSTARRS, som vi har kunnet se i begyndelsen af marts måned med m = 3.
• I maj kommer kometen Lemmon, som blev opdaget i marts 2012. Langperiodisk 11.000 år og med max 

m = 7 i DK. Se stik øst ½ time før solopgang, 10 grader op.
• I november-december kan kometen ISON ses på vesthimlen med en magnitude på – 4!

Aftenens Tema: Solen – en dynamisk stjerne

Knud Eriks PowerPoint-slides kan ses her: https://docs.google.com/file/d/0B3GmL8unUnB8ekNqNnd5M0tVSnc/
edit?usp=sharing.

• Knud Erik havde revideret sit foredrag fra 2010 om Solen og gennemgik på sædvanlig grundig og pæ-
dagogisk måde en lang række aspekter og data vedrørende Solen:

• Solen i dag: koordinater og data.
• Solen som nærmeste varmekilde og stjerne, et stort centrallegeme, solvinden og magnetfelt, kosmologi.
• Solens sammensætning: 72% H, 26% He, 2% øvrige grundstoffer.
• Solens opbygning i 6 områder.
• Solens dannelse og pp-fusion.
• Energiligevægten:

https://docs.google.com/file/d/0B3GmL8unUnB8ekNqNnd5M0tVSnc/edit?usp=sharing
https://docs.google.com/file/d/0B3GmL8unUnB8ekNqNnd5M0tVSnc/edit?usp=sharing
http://www.haf-astronomi.dk/foredrag/10/1009_solen/data/solen_100905.pdf
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• Kernen, strålingszonen, konvektionszonen, fotosfæren, koronaen.
• Solpletter, speculer, protuberanser, CME.
• Solens effekt på Jorden og Solens skæbne.
• Se også på www. SpaceWeather.com. Tegn evt. et gratis nyhedsabonnement.

• En udsendelse fra DR Viden om fra 6. august 2010. (27 min.) Om Solens mærkelige opførsel – fortalt af 
Christoffer Karoff og om Solens indflydelse på klimaet på Jorden, fortalt af Henrik Svensmark kunne vi 
desværre ikke se, da DR´s server var nede! Udsendelsens adresse er www.dr.dk/tv/se/solens-stjerne-vi-
den-om/solens-stjerne-viden-om

Pause
Så var det tid til en kaffepause, hvor vi kunne nyde Flemmings hjemmebagte chokolade muffins!

Et rejsetilbud
• Aftenen sluttede med, at Kim præsenterede et meget flot program for en rejse i januar 2014 til Kenya og 

Tanzania. Programmet blev grundigt gennemgået, omdelt, og sendes ligeledes ud til alle på mail! Gør 
opmærksom på rejsen til andre (astronomi) interesserede og kontakt evt. Kim for spørgsmål.

Sommerudflugt søndag 19. maj 2013
Referent Jan Hougaard

Sommerudflugten i 2013 gik pinsedag den 19. maj til Torben Taustrups observatorium på Tagmosevej i 
Skødstrup.

Kl. 10.30 stod Torben Taustrup klar i observatoriet for at tage imod de 14 deltagere fra HAF. Efter en kort 
præsentation viste Torben rundt i observatoriet og fortalte detaljeret om bygningen af observatoriets kuppel, 
pier, montering, kikkert, drive system m.m.m.. Hovedinstrumentet er en 12,5” f:5 Newton reflektor med et 
3,1” sekundær spejl, (beton)gaffelmontering, 1550 mm tubus i aluminium. Teleskopet er computerstyret 
med 2 stepmotorer, så man både kan scanne og tracke på et ønsket objekt.

Torben fortalte om optageteknik med CCD og demonstrerede styringen af kikkerten fra kontrolrummet. 
Imponerende at se det gode håndværk, der var lagt i bygning af observatoriet, kikkert, elektronik og styre-
system!

Efter 1½ time var det tid til at takke Torben Taustrup for en spændende og interessant omvisning!

Næste stop på turen var ”Kalø slotskro” hvor der var bestilt bord til os. En god middag i hyggelige omgivel-
ser fulgte! Da det var pinsedag og godt vejr, var der fyldt på kroen og mange mennesker på Kalø.

Efter middagen gik vi en tur ud til slotsruinen og nød den smukke natur og foråret. Inden hjemkørslen var 
det tid til en is og afsked efter en god sommerudflugt!

Stor tak til Eigil for en veltilrettelagt sommerudflugt 2013.

Søndag 1. september 2013
Referent Jan Hougaard

http://www. SpaceWeather.com
http://www.dr.dk/tv/se/solens-stjerne-viden-om/solens-stjerne-viden-om
http://www.dr.dk/tv/se/solens-stjerne-viden-om/solens-stjerne-viden-om
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11 medlemmer deltog i mødet.

Velkommen
• Bestyrelsen har efter opfordring ændret aftenernes struktur, så vi fremover har et forløb med a) aftenens 

tema (max 1 time) b) kaffepause c) Forum: Erfaringsudveksling, spørgsmål og svar, miniforedrag.
• Eigil gjorde opmærksom på STARPARTYET i næste weekend.
• Peter har tilbudt, at afholde en observationsaften
• Knud Erik fortalte om Statsskolens problemer med tilbygningen, som den nu krakkede “Sjælsøgruppe” 

stod for.
• Vi skal for fremtiden benytte hoveddøren til Statsskolen!
• Vedr. TAURUS OBSERVATORIET, så oplyste Knud Erik at han i komemnde sæson afholder 10 

“åbent i observatoriet”-aftener samt et antal tilmeldingsarrangementer. Gerne med hjælp fra med-
lem til observatoriedelen! Knud Erik påtænker at holde med observatorieaftenerne efter denne sæson! 
Observatoriet har modtaget et 25 mm okular fra MEADE som gave.

Aftenens Tema: Astrofoto
• Ole fortalte om sit arbejde med astrofotografering med brug af et CANON 1100D kamera monteret på 

diverse kikkerter: C11 spejlteleskop og Williams 80 mm refraktor.
• Ole demonstrerede brugen af computerprogrammerne PHD til autoguidning, APT til styring af ekspone-

ring og Deep Sky Stacker til stakning.
• QCAM5 blev brugt som guidekamera.
• Typisk 10 guidede optagelser i RAW format med 4-5 min. eksponeringstid.
• Ole viste en række flotte billedeksempler på sine optagelser af M32, M13, M45, M88, Månen, Rosettatågen.
• Brug af smalbåndfilteret Hα og kalibrering m.v. med PHD programmet.
Som Ole også demonstrerede i sin fine gennemgang af aftenens tema, er der meget at “holde styr på”, når 
man skal astrofotografere!

Pause
Så var det tid til en kaffepause, hvor vi kunne nyde Eigils hjemmebagte citronkage!

Andet
• Efter pausen drøftede vi indholdet af hhv. jule- og sommerarrangementer i 2013/14. Der var enighed om 

at afholde julearrangementet på samme måde som sidste år. Vedrørende sommerarrangementet efterly-
ses gode ideer! Tages op på et senere møde.

• Husk mødet om Afrikaturen den 26. september!  Husk tilmelding til Knud Erik.
• Eigil oplyste, at han træder tilbage som formand og bestyrelsesmedlem ved generalforsamlingen i november. 

Knud Erik har planer om i november 2014, hvor han er på valg, at træde tilbage som kasserer og besty-
relsesmedlem

Forum
• Eigil viste sin solkikkert, indretning og brug.
• Peter fortalte om sit igangværende selvbyg af strømforsyning.
• Eigil viste lyskurven for den nye nova, bl.a. med egne målinger af lysstyrkevariationen.
• Jan fortalte om den nyligt udkomne bog Bohr på ny! udgivet i anledning af 100 året for Bohrs atommo-

del. I bogen har Anja C. Andersen et spændende kapitel om opdagelsen af grundstof nr. 72 Hafnium og 
dets mange anvendelser inden for astronomisk forskning: link mellem meteorer og asteroider(Vesta), 
Månens dannelse, grundstoffers dannelse i stjerner ved neutronindfangning.
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Søndag 6. oktober 2013
Referent Jan Hougaard

13 medlemmer deltog i mødet.

Velkommen
• Eigil bød velkommen til medlemsmødet og præsenterede aftenens tema: Kometer.
• Julemødet er planlagt til den 8. december. Form og indhold på mødet blev drøftet. Der var almindelig 

enighed om, at vi skulle mødes en time før normalt, spise et “stjerneskud”, og senere på aftenen evt. se 
en film. Forslag modtages gerne af bestyrelsen. Altså: “Same Procedure as last Year”!    

Aftenens Tema: Kometer
• Peter tog udgangspunkt i den hollandske maler Verschuers billede: Komet over Rotterdam”, som formo-

dentlig viste kometen Kirsch tilsynekomst i 1680. Ellers var det kometen ISON, som vi spændt venter 
på at se i november/december. Måske overgår den ”Hale-Bopp”! ISON er nu tæt på Mars og har størrel-
sesklasse m = 14, men vil den 28. november passere Solen i blot 1,2 mill. km afstand og have en størrel-
sesklasse på m = -?. Det er usikkert, om ISON, der har en diameter på 4-7 km, vil overleve “mødet” med 
Solen. Når ISON er mest synlig, står den meget tæt på Solen, hvilket giver vanskelige observationsforhold. 
Peter viste bl.a. optagelser fra Hubble teleskopet af ISON og et lysstyrkeskema for 2013/14. Peter øn-
skede god kometjagt!

• Knud Erik fortalte om de forskellige mulige kometbaner: keglesnit, jf. Newtons gravitationslov. Omtale 
af Kuiperbæltet og Oortskyen. Knud Erik illustrerede også komethalerne: Ionhalen og støvhalen. Der 
skelnes mellem lang- og kortperiodiske kometer. De langperiodiske kometer har omløbstider over 200 år 
og stammer fra Oortskyen, de kortperiodiske (T≤ 200 år) fra Kuiperbæltet. Knud Erik fortalte om den-
vedtagne nomenklatur for kometer og omtalte den nyeste forsknings viden om, hvad kometer består af: 
Nærmest en iset støvbold, hvor man tidligere mente, det nærmest var en snavset snebold! Følgende kan 
observeres i synligt lys ved en komet: Kerne, jets, koma, støvhale(gullig), ionhale (blålig); i ultraviolet 
lys: hydrogenskyen. For fuldstændig bestemmelse af en kometbane og kometens position i rummet til et-
hvert tidspunkt skal følgende baneparametre fastlægges: ellipsens halve storakse og dens ekscentricitet, 
den opstigende knudes længde, baneplanens hældning mod ekliptika, vinkelafstanden fra den opstigende 
knude til banens perihel samt periheltiden. En præliminær bane bestemmes sædvanligvis med 3 positioner.

Pause
Så var det tid til en kaffepause, hvor vi kunne nyde Knud Eriks hjemmebagte æblekage!

Forum
• Eigil omtalte en selvbiografi af Peltier: Starlight Nights og præsenterede kort forfatteren og hans ama-

tørastronomiske arbejde.
• Aftenen sluttede med et kort ophold i Taurus Observatoriet. Desværre var der ikke helt “clear skies”!
• Næste møde er den 3. november, hvor der afholdes generalforsamling. Husk: Forslag til dagsordenen skal 

sendes til bestyrelsen senest 3 uger før! Bemærk, at der skal vælges ny formand og suppleant.
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Søndag 3. november 2013
Referent Jan Hougaard

11 medlemmer deltog i mødet.

Generalforsamlingen
Dagsordenen var 

1. Valg af dirigent.
2. Formandens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år.
3. Kassererens fremlæggelse af det reviderede regnskab.
4. Fastsættelse af medlemskontingent for det kommende år.
5. Indkomne forslag.
6. Valg af bestyrelse og bestyrelsessuppleant.
7. Valg af revisor og revisorsuppleant.
8. Eventuelt.

Ad 1: Bent Heltborg blev foreslået og valgt uden modkandidat.

Ad 2: Eigil gjorde status over det forløbne år hvor der bl.a. har været afholdt 8 medlemsmøder med fore-
drag om vidt forskellige emner:

1. Abberation, refraktion og parallakse v/ Knud Erik
2. Big Bang og andre skabelsesteorier v/ Mogens
3. Kepler Space Observatory og SONG v/ Hans Kjeldsen
4. Syd for ækvator v/ Kim og Jan
5. Sofaastronomi – fra sofacykel til paposkop v/ Martin
6. Solen som observationsobjekt v/ Knud Erik
7. Kometen Panstarrs v/ Peter
8. Astrofoto v/ Ole

• Sommerudflugten gik i år til Torben Taustrups observatorium i Skødstrup med efterfølgende middag på 
Kalø Slotskro samt besøg i Kalø slotsruin.

• Det er i år ikke lykkedes at afholde en observationsaften! Vi må håbe, det går bedre i det kommende år!
• Dernæst talte Eigil om ungdomsafdelingen, HAFU, som jo har sit eget mødeforløb. HAFU styres af 

Knud Erik.
• Forevisningerne i Taurus observatoriet er ligeledes blevet varetaget af Knud Erik.
• Ved efterårets møder er der blevet givet plads til FORUM, hvor der kan stilles spørgsmål, beskrives ud-

styr, være små indlæg om aktuelle emner m.m.m.
• Eigil takkede medlemmerne for et godt fremmøde i den forløbne sæson og Knud Erik og Jan for et vel-

udført arbejde som bestyrelsesmedlemmer.
• Og så var det lykkedes for Eigil ved kontakt til en byrådspolitiker at få stoppet lysforurening fra en la-

serlyskaster, som gennem flere år har spoleret observationsglæden!
• Formanden sluttede af med, da han trækker sig fra posten som formand, at omtale et langt, godt forløb 

i HAF fra den spæde start i 1980’erne med blot 4 personer som skiftedes til at afholde møderne i privat 
regi. Eigil og Ole er med fra den oprindelige gruppe. Siden er foreningen vokset i medlemsantal og ak-
tivitetsniveau. Vi har set og oplevet mange ting sammen. Meget er lykkedes!

Formandens beretning blev godkendt, og der var stor tak samt klapsalver til Eigil for et gennem mange år 
veludført formandshverv!
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Ad 3: Kassereren fremlagde det reviderede regnskab, som fremviste en balance på 3.962,29 kr. og en for-
øgelse af kassebeholdningen på 314,50 kr. til i alt 1126,50 kr.
Regnskabet blev godkendt.

Ad 4: Bestyrelsen foreslår uændret kontingent på 150 kr. Vedtaget.

Ad 5: Ingen indkomne forslag.

Ad 6: På valg i ulige år er formanden og revisor. Da Eigil Pedersen ikke genopstiller som formand, blev Jan 
Hougaard foreslået som ny formand. Jan blev valgt og fratræder dermed sekretærposten.
Flemming Varde ønskede ikke genvalg som bestyrelsessuppleant. I stedet blev Kim Lund Nielsen foreslået 
som suppleant. Kim træder derefter ind i bestyrelsen som sekretær.
På en senere generalforsamling skal der derfor vælges en bestyrelsessuppleant.

Ad 7: Bent Heltborg blev genvalgt som revisor. Ole Jørgensen blev valgt som revisorsuppleant.

Ad 8: Eventuelt
Om Planetstien: Vi har problemer med hærværk på Planetstien og uafklarethed om, hvem der skal vedlige-
holde den. Derfor holder Erik den 5. november et møde med borgmesteren og teknisk direktør for få en af-
klaring om den fremtidige vedligeholdelse af Planetstien. Der blev fremlagt en række gode argumenter for 
at det skal være kommunen, som fremover vedligeholder stien: 
• HAF har foræret Planetstien til Horsens kommune, 
• den er anlagt på kommunens jord, 
• en attraktion for byen og et pædagogisk tiltag, som skolerne kan bruge i undervisningen!

Pause
Så var det tid til en kaffepause, hvor vi kunne nyde Jans hjemmebagte æble-/kokoskage!

Næste møde: julearrangementet
Efter pausen drøftede vi indholdet af julearrangementet den 8. december 2013. Vi mødes kl. 18.00 
på lærerværelset hvor der serveres et “Stjerneskud”. Knud Erik sender tilmelding ud på mail. 
Efter spisningen vil Bent L. fortælle om spejlslibning, Martin om, hvad vi kan se på himlen netop nu, Kim 
om Newton, og Knud Erik vil lave en julequiz!

Forum
• Ole viste sin nyindkøbte apochromat frem: En 13 cm refraktor af mærket “TS PHOTO LINE” med 3”-ud-

tag og tilhørende 0,71 reducer. Meget, meget flot instrument, som skal supplerer 11”-SCTén.
• Knud Erik viste en solfinder bestående af 2 sammenlimede paprør, som kan lægges direkte på tubus. 

Enkelt og genialt!
• Peter viste sin powerstation lavet i en værktøjskasse med 3 stk. 12 V og 2 A udtag, voltmeter, ampereme-

ter, termometer og akkumulator indbygget. Endvidere en okularkasse i flot udførelse.
• Aftenen sluttede med en videofilm fra ESA: “Livets ingredienser”, om hvad der skal til, for at der kan 

opretholdes liv under rumrejser. Omtale af udvikling af Life Support-systemer og MELISSA-projektet.

Kontingent for 2013-14
• Husk at betale kontingentet på 150 kr. På konto nr: 1551.526.58.25674
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Søndag 8. december 2013
Referent Jan Hougaard

11 medlemmer deltog i mødet.

Ekstraordinær generalforsamling
Dagsordenen var 

1. Valg af suppleant.

Ad 1: Peter Kusk blev foreslået og valgt uden modkandidat.

Julemødet
• Julemødet begyndte med spisning, et lækkert “Stjerneskud” fra “Amalielund”, hyggeligt samvær, og der var 

også tid til en julequiz, som Knud Erik havde udarbejdet til lejligheden, samt gensyn med “Julevideoen”!
• Jan takkede på medlemmernes vegne Eigil for sit mangeårige store arbejde for HAF, både som medstif-

ter og formand, og overrakte Eigil en vingave.
• Kaffe og småkager inden vi gik over til 

Forum
• Jan fortalte om det møde, Erik havde haft med borgmester og teknisk direktør ved Horsens kommune 

om Planetstien. Mødet havde været meget positivt, og kommunen lovede at overtage vedligeholdelsen 
af planetstien!

• Bent L. fortalte om sit spejlslibningsprojekt, viste det anvendte værktøj og omtalte hvordan man sliber 
det korrekte spejl. Det bliver spændende at følge den videre proces!

• Martin gav en grundig gennemgang af, hvad vi kan se på himlen netop nu.
• Kim omtalte den af filosoffen og videnskabsmanden Carl Henrik Koch skrevne biografi om Isaac Newton. 

Bogen giver et mangefacetteret billede af Newton. Værd at læse!

Glædelig Jul og Godt Nytår!

Søndag 5. januar 2014
Referent Jan Hougaard

10 medlemmer deltog i mødet.

• Jan bød velkommen og ønskede Godt Nytår!

Tema: Astronomi i ikke-synligt lys
• Jan fortalte om de muligheder, der er for observationer fra Jordens overflade i synligt lys og radiobølge-

området. I det øvrige elektromagnetiske spektrum skal der bruges rumteleskoper til observationer. Ved 
hjælp af spejle indtil 10 keV, ved højere energier skal anvendes hulkameraer.

• Omtale af absolut sort legeme, opløsningsevne for teleskoper, Wiens, Hertz’ og Stefan-Boltzmanns love.
• Oplistning af forskellige observationsobjekter inden for de forskellige bølgelængdeområder.
• Jan viste en række billeder optaget i forskellige bølgelængdeområder: RIVUXG. Flot billedserie opta-

get af rumteleskopet ”SPITZER” blev vist, samt billeder af himmelrummet i alle bølgelængdeområder.
• Som afslutning vistes en forelæsning om røntgenastronomi, som astrofysiker Allan Hornstrup fra DTU 
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Space afholdt i 2012. Her omtaltes bl. a. arbejdet med at lave hulkameraer, som kan bruges i røntgen-
området op til 80keV.

Kaffepause
• Så var det tid til en kaffepause, hvor Jans hjemmebagte æble/kokoskage kunne nydes.

Forum
• HAFs nye hjemmeside

 ◦  Knud Erik gennemgik den nye hjemmeside, som er udarbejdet i free-ware programmet Wordpress og 
hosted hos UnoEuro til en pris af kun 1 €  pr. måned. Hjemmesiden har 1 GB til rådighed og kan ad-
ministreres uden programmering!

 ◦  Knud Erik har udført et kæmpe arbejde med overførsel af data fra HAFs gamle hjemmeside til den 
nye, samt supplering med et væld af nye informationer. Flot arbejde!

 ◦  Medlemmerne opfordres til at aflevere indlæg, foredrag og ideer til hjemmesiden!Endvidere ønskes 
forslag til ”punchline”!!!

 ◦  Knud Erik viste til sidst nogle af de links, som nu er på hjemmesiden: Heavens Above, Planetkalender, 
Månekalender.

• Planetstier
 ◦  Jan fortalte om 2 steder i Danmark, hvor man vil anlægge planetstier med megen inspiration fra vo-

res planetsti: Svendborg og Jyllinge!
• Næste medlemsmøde

 ◦  På næste medlemsmøde den 2. februar er temaet “Nordlys” ved Knud Erik, og vi også se på en sam-
ling af modelsolure.

Søndag 2. februar 2014
Referent Jan Hougaard

11 medlemmer deltog i mødet.

• Jan bød velkommen og omtalte kort aftenens program.

Tema: Nordlys
• Knud Erik havde tilrettelagt en flot og grundig gennemgang af aftenens tema polarlys som henholdsvis 

aurora borealis (nordlys) og aurora australis (sydlys).
• Knud Erik gav en række eksempler på historie og mytologi om nordlys.
• Omtalte Harald Moltkes ekspeditioner til Island og Lapland, som er beskrevet i Peter Staunings bog 

Harald Moltke, Nordlysets maler, udgivet på forlaget Epsilon. I bogen er gengivet alle HMs flotte ma-
lerier af nordlys.

• Hvordan opstår nordlys? Jordens magnetfelt, solvinden, CME, absorption og emission.
• Nordlysets farver: Karminrødt fra N2 i højde 90-100 km, grønt fra O2 i højden 100-300 km og endelig 

blodrødt fra O2 i højden 300-500 km.
• Omtale af nordlysets mange forskellige former og af nordlysovalen.
• Op til 200 nætter om året kan der være mulighed for at se nordlys i områderne dækket af nordlysovalen. 

I Danmark 5-10 nætter om året. Bedste observationstidspunkt er ved nymåne, i cyklerne (27 døgn/11 år). 
Se varslinger på www. spaceweather.com.

• Knud Erik nævnte kort nordlysforskningsområder: plasmafysik og magnetohydrodynamik.

http://www. spaceweather.com
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• Til sidst så vi en islandsk videofilm om nordlys, hvor man rigtigt kunne nyde det smukke naturfænomen!

Kaffepause
• Så var det tid til en kaffepause, hvor Knud Eriks lækre fastelavnsboller kunne nydes.

Forum
• Solure

 ◦  Max, et tidligere medlem af HAF, byggede for år tilbage en række flotte modeller af forskellige ty-
per solure, som nu indgår i foreningens samling. Alle solurene er dokumenteret med opstillingsvej-
ledninger m.v.

• Instrumenter
 ◦  Peter viste et nyanskaffet Baader Hyperion okular og hjemmelavede vibrationspads til 3-fodsstativer, 

god og billig løsning. Endvidere en ringholder tilpasset laserpen og hjemkøbt til billige penge fra dx.com.
• Rosetta-rumsonden

 ◦  Af tidsmæssige grunde udsattes omtalen af Rosetta-rumsonden til næste møde hvor vi ligeledes skal 
høre om Afrikaturen!

Næste medlemsmøde
• På næste medlemsmøde den 9. marts er temaet “Tid”.

Søndag 9. marts 2014
Referent Jan Hougaard

7 medlemmer deltog i mødet.

Tema: Tid
Knud Erik gennemgik i 1½ time det meget store emne og havde valgt som overskrift for aftenens foredrag: 
Tidens gang og tidens løb / Tidens gang i tidens løb!
• Hvad er tid? Tiden er lineær / absolut /progressiv!
• Tidsopfattelsen: Lineær (Newton) og / eller cyklisk (primitive samfund).
• Knud Erik omtalte forskellige anvendte tidsmåleenheder: SI (sekundet), år, måned, dag, time, minut, 

jævn bevægelse, kalendere, m.fl.
• Definitionen på 1 sekund: middelsoldøgn = 24×60×60 s. Fra 1967: atomtiden målt ved Cs-133.
• GMT, fra 1972: UTC, TAI.
• Borgerlig tidsregning var baseret på Jordens bevægelse.
• Indførelsen af fællestid i Danmark i 1880.
• Kalendere: Julianske, der år 1700 af Ole Rømer i Danmark blev afløst af den Gregorianske. 
• Tiden i astronomien: siderisk tid, Juliansk tid, Epoker, J2000.
• Soldøgn og stjernedøgn: Samme dato og klokkeslæt → samme stjernehimmel.
• Gennemgang af rektascension R.A. og deklination δ.
• Timevinkel = den vinkel, som deklinationscirklen gennem et himmellegeme danner med meridianen. 

Vinklen regnes fra meridianen i syd mod vest.
• Stjernetid = forårspunktets timevinkel.
• Rektascensionsforskel = forskel i timevinkel.
• R.A. = stjernetiden i det øjeblik, hvor stjernen kulminerer! Meridiankredsen.
• Kort omtale af tid og kausalitet.

http://dx.com
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• Tiden har en retning: entropisk tid.
• Kausalitet: Ingen påvirkning udbreder sig hurtigere end lyset!
• Til sidst illustrerede Knud Erik begrebet samtidighed og gennemgik kort elementer af den specielle og 

almene relativitetsteori samt Lorentztransformationerne.
• Lyshastigheden er ens i alle initialsystemer.
• Et ur i bevægelse går langsommere! 
• Tiden som 4. dimension: rumtiden.
• Knud Erik anbefalede følgende litteratur: 

 ◦ Helge Kragh; Tid, F&K-forlaget, 1986
 ◦ Ulrik Uggerhøj: Tid. Den relative virkelighed, Aarhus Universitetsforlag, 2006
 ◦ Peter Øhrstrøm: Tidens Gang i tidens løb, Steno Museets Venner, 1983
 ◦ Diverse steder på nettet – søg selv!

Et muligt emne for et kommende foredrag kunne være: Bestemmelse af lysets hastighed.

Kaffepause
• Så var det tid til en kaffepause, hvor Martins lækre kager kunne nydes.

Forum
• Astronomitur til Afrika

 ◦  Martin fortalte om turen til Tanzania, Zanzibar og Kenya og viste en række billeder fra observations-
stederne.

 ◦ Hvad kan man se på himlen lidt syd for ækvator?
 ◦  Eksempler på, hvad der kunne ses med de til rådighed værende instrumenter: Sydkorset, LMC, SMC, 

Smykkeskrinet, Canopus, Omega Centauri kuglehoben, NGC 2808, Eta Carina tågen.
 ◦ Martin sluttede af med at fortælle lidt om den kulturelle del af turen.

• Nyt fra bestyrelsen
 ◦  Sommerturen den 11. maj er planlagt til at gå til Mogens Winther observatoriet ved Alssundgymnasiet 

i Sønderborg. Vi planlægger at tage fra Horsens kl. 08:30, spise et rundstykke undervejs og kl. 11-12 få 
en rundvisning i observatoriet, høre om projektet med fjernstyring af kikkerten og om Aurora servicen, 
m.m. Derefter frokost på restaurant i Sønderborg og afslutte turen med at se (dele af) Sønderborg Slot 
og de aktuelle udstillinger. Når alle detaljer er på plads følger nærmere information og tilmelding m.v.

 ◦ Planetsti-vandring en lørdag eftermiddag i juni planlægges.
 ◦ “Åben” observationsaften på plads i Horsens nord.
 ◦ Kontakt til Folkeuniversitet for fælles foredragsaften med astronom.
 ◦ Fra efterårssæsonen vil vi begynde møderne kl. 19.00.

Næste medlemsmøde
• Næste møde den 6. april med Nicolaj Haarup om NAP projektet.
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Søndag 7. september 2014
Referent Jan Hougaard

10 medlemmer deltog i mødet.

Velkomst og orientering
Jan bød velkommen til en ny sæson og gennemgik årets temaer. 
• Der er sat oplægsholdere på alle temaer på nær ”Messier og hans objekter”.  Oplægsholder til dette tema 

efterlystes! Se tidsplanen på hjemmesiden! 
• Det er besluttet at møderne begynder søndag aften kl. 19:00 og forventes afsluttet kl. 22:00. Mødestrukturen 

er af bestyrelsen fastlagt således: 
 ◦ Velkomst og meddelelser – ca. 15 minutter
 ◦ Aftenens tema- ca. 45 minutter
 ◦ Kaffepause – ca. 30 minutter
 ◦  Forum: Erfaringsudveksling, spørgsmål og svar, miniforedrag. Alternativt, hvis vejret tillader det: 

Observatoriet. 
• Bestyrelsen arbejder med forskellige ideer: Planetstivandring, observationsaften på plads i Horsens nord, 

foredragsaften i samarbejde med Horsens bibliotek.
• Opfordring til at melde sig til kageordningen: liste gik rundt på mødet. Der er stadig mulighed for at skri-

ve sig på listen!
• Knud Erik gennemgik tidsplanen for den kommende sæson i Taurus Observatoriet, se hjemmesiden. Det 

er et problem, at alt udstyret til astronomi nu er placeret i den nye science-bygning! Knud Erik oplyste, 
at det er sidste sæson han står for Taurus Observatoriet. Vores medlemsmøder skal ligeledes flyttes væk 
fra Horsens Statsskole. Jan undersøger mulighederne for at låne et fast lokale på Horsens Bibliotek fra 
næste sæson. Knud Erik oplyste endvidere, at han stopper med HAFU-møderne til jul! Medlemmerne 
drøftede evt. muligheder for at fortsætte med HAFU. Foreløbig blev det besluttet at invitere HAFU med-
lemmerne til de almindelige medlemsmøder.

Tema: Brug af astronomiske filtre
Aftenens oplægsholder var Jan, som viste billede fra Praesepe Observatoriet samt havde medbragt diver-
se eksempler på filtre. 
• Jan fortalte om baggrunden for at anvende filtre ved visuelle observationer: forøge kontrast og skarphed, 

begrænse lysspredning, forhindre blænding, bremse lysforurening, m.m. 
• Omtale af observationsteknik med filtre: parafokale, begrænser transmissionen, filterhjul og piggyback, 

filterstørrelser. 
• Jan gennemgik begreberne densitet, transmission og absorption og omtalte Wratten nummereringen af 

farvefiltre. 
• Brugen af glasfarvefiltre blev gennemgået med 4 forskellige filtre til planetobservationer. De 2 typer må-

nefiltre: ND og variable polariseringsfiltre er meget anvendelige ved måneobservationer, specielt med 
kikkerter med stort apertur. 

• Bredbåndsfiltre, OIII filtre og UHC filtre blev gennemgået med anvendelsesområder: begrænse lysfor-
urening, forbedrer observation af emissionståger, planetariske tåger, dobbeltstjerner. 

• Endelig viste Jan et eksempel på et glassolfilter til en 8” SCT. Solfiltret var neddroslet til et 3” apertur, 
var belagt med 3 lag nikkel-krom overflade som begrænser transmissionen til 0,001%!

Jans præsentation kan du se på hjemmesiden under menupunktet Foredrag.

Kaffepause
• Så var det tid til en kaffepause, hvor vi kunne nyde Jans hjemmebagte squashkage!
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Forum
• Efter pausen viste Jan en række videoklip fra ESA´s hjemmeside om Rosetta-rumsonden, som nu efter 

10 år har nået kometen 67P. En fantastisk ingeniørmæssig bedrift! Det bliver spændende at følge rum-
sonden og kometen det næste års tid rundt om Solen! 

• Martin fortalte levende om sin travle astronomiske sommerferie! Martin tog udgangspunkt i digteren 
Thøger Larsen, som var ivrig amatørastronom, og beskrev derefter perigee-syzygy den 10. august 2014, 
samt planetkonfigurationer i løbet af sommeren. 

• Martin viste billeder fra besøg i ESA-bussen, da den var i Århus. NB! Arr. den 6. november på Steno 
museet! 

• Martin omtalte det meget spændende ugekursus på Silkeborg Højskole med en perlerække af foredrags-
holdere. 

• Endelig viste Martin hele byggeprocessen med sit skydetags-observatorium. Et meget flot resultat! 
• Aftenen sluttede med at Martin gennemgik den aktuelle stjernehimmel.

Næste medlemsmøde
• Næste møde den 5. oktober kl. 19:00 med Peter Kudsk, der vil fortælle om sin astronomiske aktivitet.

Søndag 5. oktober 2014
Referent Knud Erik Sørensen

7 medlemmer deltog i mødet.

Velkomst og orientering
Knud Erik bød velkommen til aftenens møde og gav korte meddelelser om 
• afbud fra formanden og fra Martin.
• ingen har tilbudt at holde foredrag om Messier-objekter i januar,
• ingen har lovet at medbringe kage til novembermødet. 
• generalforsamling i november – dagsorden udsendes snarest.
• kontakt til Michael Lentfer på AGS i Sønderborg for at få adgang til fjernstyring af gymnasiets teleskop. 

Forhåbentlig kan vi afprøve fjernbetjeningen på vores novembermøde.
Der er stadig ikke en foredragsholder på Messier og hans objekter, men Bent Heltborg lovede at medbringe 
kage til novembermødet. Det blev derefter foreslået, at man fra næste sæson selv skulle medbringe kaffe og 
eventuel kage til pausen, så forpligtelsen ikke hænger på nogen. Forslaget mødte kun sympati.

Tema: Min astronomiverden ved Peter Kusk

Interessen
Peter fortalte, at han tænker i astronomibaner døgnet rundt. Det begyndte, da han som orgelbyggger og or-
gelstemmer undertiden besøgte små kirker på mørke steder ude på landet ved aftenstide, hvor himlen ofte 
var et fantastisk skue. Han købte så bogen Fakta om Stjerner v. Luplau Janssen for at få noget at vide om 
stjernehimlen. 

Medlemskab af HAF og kikkertkøb
Efter et besøg i Taurus Observatoriet, hvor Jørgen Schaumann var i observatoriet og Knud Erik havde fore-
drag, meldte han sig ind i Horsens Astronomiske Forening i 1998. Snart efter købte han den første kikkert. 
Efter pensionering i 2008 anskaffede han sig en 8” SC hos Mogens Zachariasen, Nykøbing F. Kort efter køb-
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te han en 80 mm Vixen af Schaumann, og senest har han flottet sig med en 70 mm ED igen fra Zachariasen, 
men han låner også kikkerter hos Schaumann. Kikkerterne er til visuel brug, men han har dog taget et en-
kelt billede, nemlig af Venuspassagen 6. juni 2012. Peter viste også, hvordan udsigten var derhjemme på 
Ørnstrupvej mod alle fire verdenshjørner – inklusive et billede af en generende gadelygte.

I værkstedet realiseres ideer
Peter fortalte om, hvordan store problemer ofte har en simpel løsning. En ustabil opstilling blev stabil ved 
hjælp af et 13,8 kg tungt lod. Han viste et billede af sit værksted, hvor hans mange ideer omsættes til prak-
sis. Mange gadgets, som man kan købe, foretrækker Peter selv at lave. Som eksempler viste han bl.a. en 
solsøger, et solfilter og en holder til en laserpen – nødvendige smådele blev indkøbt billigt hos det kinesi-
ske DealExtreme.
 Til løsning af dugproblemer havde han selv lavet varmelegemer ud fra en idé i Sky&Telescope – blandt 
smådelene indgik 8 stk. 6 Ω resistorer og låget fra en Nescafe beholder. Vi så selvfølgelig også, hvordan tin-
gene var monteret på hans kikkerter, som han havde forsynet med motorstyring, der fik strøm fra en hjem-
mebygget powerstation, der havde en 54 Ah akkumulator som kerne.
 Peter havde også lavet en slags dughætte til kikkeropstillingen, hvilket forhindrede, at tubus blev våd ud-
vendigt. Hætten var lavet af en tynd, bøjelig finerplade. Peter kaldte selv opstillingen lidt komisk – men den 
virker. En HDF plade består af hårdt pressede træfibre og er så hård, at man kan skære gevind i den. Dette 
materiale havde Peter brugt til flere ting, blandt andet til en ny holder til en kontravægt. Som det sidste i den 
afdeling viste Peter, hvordan han ud fra nogle løftesko købt hos Biltema havde lavet nogle solide fodplader 
til kikkertrefodens ben, som derved kunne stå solidt på alt underlag. Nå, ja, så var der også lige en solcelle-
havelampe, som Peter havde ombygget til at afgive rødt lys, så den anbragt på kikkerten gjorde, at han der-
ude i mørket kunne finde den! Karakteristisk for Peters hjemmeproducerede ting er en næsten professionel 
finish.

Styring
Til styring af kikkerten bruger Peter en kombination af planetarieprogrammet Starry Night og Celestrons 
SkyQ WiFi. Sidstnævnte består af en adapter, der sættes på kikkerten og styrer dennes goto-enhed, samt et 
program, der afvikles på en smartphone eller en tablet. I programmet er indbygget en meget stor database 
over interessante objekter, som man legende let via programmet får kikkerten fokuseret på. En gammel GPS 
var også monteret på kikkerten, men kun for at vise, hvor mange satellitter, der var forbindelse til.
 Med så meget elektronisk udstyr vil der være ret så mange ledninger, men også dette problem havde Peter 
fokus på og fundet løsninger for.

Fremtidige projekter
Peter sluttede sit flotte, billedrige foredrag af med at fortælle om kommende projekter. Han nævnte tre: 1) 
Bygning af et filterhjul, måske med brug af en CD-spindel, 2) konstruktion af en transportvogn til den tun-
ge powerstation, og så endelig 3) et observatorium, som måske skulle bygges halvejs underjordisk.

Pause
I pausen nød vi Bodils velsmagende æblemuffins. Vi diskuterede her lokalemuligheder, når mødestedet ik-
ke længere er Statsskolen. 

Forum
• Vi diskuterede forskellige muligheder, når man var interesseret i en mindre, let transportabel kikkert på 

4-5 tommer. Diskussion var foranlediget af overvejelser, som Bent Heltborg var i gang med. 
• Knud Erik fortalte om ebogen Sfærisk Astronomi. Det er hans bog Astronomi til Alamanakbehov fra 1986, 

som han har konverteret til en ebog i PDF-format, idet han har indscannet, lavet OCR på den gamle tekst, 
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lavet helt nye tegninger, revideret teksten og gjort layoutet mere tidssvarende. Han viste eksempler fra 
bogen og demonstrerede, hvordan indholdsfortegnelsen og stikordsregisteret var interaktivt. Bogen stil-
les gratis til rådighed for alle. Et link til fri download fremsendes snart til foreningens medlemmer.

• Knud Erik viste også en artikel fra Weekendavisen 12. september 2014. Artiklens titel var “Vi bor i 
Laniakea”. Artiklen omhandler navngivningen af den superhob, som vores Mælkevej hører til. Vores kos-
miske adresse er nu: Jorden, Solsystemet, Mælkevejen, Den Lokale galaksehob, Virgohoben, Laniakea 
Superhoben.

Næste medlemsmøde
• Næste møde er den 2. november kl. 19:00 med generalforsamling, hvorefter Knud Erik vil fortælle om, 

hvordan man op gennem tiden – undertiden med snedigt apparatur – har forsøgt at måle lysets hastighed.


