
Haf-møde, den 4. oktober 2015.10.07 

Der  var mødt 8 personer frem til mødet. 

Da formanden var taget på ferie var det sekretæren, der bød velkommen til mødet. Der kunne 

bydes velkommen til et nyt medlem, Gregor Edenhofer. Også en anden fra forsamlingen, Søren 

Damgaard Larsen, besluttede sig i løbet af mødet for at blive medlem, efter at have ”snuset” lidt til 

foreningen ved et par forudgående møder. 

Herefter holdt Peter Kudsk et vel forberedt foredrag, ”Computerstyring af Teleskoper” ,  med 

undertitlen, ”Dovenskabens Triumf”. Helt doven kan man nu ikke være, når man skal sætte sig ind 

i alt det, Peter derefter berettede om. Teksten fortsatte: ”Men hvilken herlig triumf ”. Peter 

berettede om de forskellige muligheder der er for, ved hjælp af forskelligt udstyr og 

computerprogrammer, at gøre det lettere at opspore forskellige himmelobjekter. Forskellige 

programmer blev gennemgået: Starry Night Pro Plus6,     Celestron: Sky Q Wi Fi system, auto 

system. Nexstar, Star Sense. 

Meade: Star Lock/auto Star. 

Sky Fi og Sky BT. 

Fælles for næsten alle systemer er, at ”Ascom” skal downloades. 

Peter gennemgik herefter proceduren, der er nødvendig for at få det hele til at virke efter 

hensigten .  Her Ascom-Starry Night .  

Auto align blev herefter omtalt for både Celestron og Meade. 

Peters indlæg sluttede med et videoklip med sangeren Don McLean, der akkompagnerede en 

række malerier lavet af den hollandske maler Vincent van Gogh. Sangen, ”Vincent”, hentyder til 

maleriet fra 1889, ”Starry Night”. En smuk afslutning på et godt foredrag. Man kan se Peters 

Power Point præsentation her  på siden. 

 

Herefter var der kaffepause, hvor Eigil serverede rabarber-kage med rabarber fra egen have! 

 

Efter kaffepausen berettede Eigil om samtale og anden kommunikation med Anton Stormlund, 

efter at han havde set i en TV-udsendelse (”Kinoorglet”)fra ”Stormlunds Samlinger”, at der blandt 

samlingens mange effekter, var opstillet en større astronomisk kikkert, der meget lignede den 

refraktor, der oprindeligt stod på Horsens Statsskole. Anton kunne bekræfte, at det forholdt sig 

sådan. Der er mulighed for at besøge samlingen for grupper, men det koster kr. 800,-, så det skal 

overvejes grundigt, om det er værd at betale så meget for et foreningsbesøg. 

 

Til slut blev der gjort opmærksom på, at der afholdes ordinær generalforsamling ved næste møde, 

den 1. november. Dagsorden efter vedtægter.     

 

   



 


