
Referat fra HAF møde, den 8 Januar 2017

Referent Peter Schrøder (Gemini)

Der deltog 10 medlemmer i mødet

Formanden bød velkommen, med ønsket om et godt nytår til alle 
medlemmer

Jan havde foreningskikkerten med, som han havde udført nødvendigt 
vedligehold på, samt monteret grej på så man kan justerer kikkerten 
manuelt

Aftenens program var:

Månedens stjernebilleder - ved Jørgen
Return to Bergesdorf – ved Eigil
Størrelsesforhold i universet – ved Peter (Auriga)
En lille film om astronomi, ved Peter (Gemini)

Jørgen havde aftenens hoved emne, nemlig en grundig gennemgang af
3 stjernebilleder
ORION – TYREN – TVILLINGERNE
Jørgen gennemgik hovedstjerne i de tre stjernebilleder, med detalieret 
gennemgang af størrelser – afstand – lysstyrke – hvilke stjerner der var 
dobbelt eller tredobbelte stjerner mm.
Derudover gennemgik Jørgen hvad der var af specielle ting i de tre 
stjernebilleder – stjernehobe – planetariske tåger – mm
Alle Jørgens kommentarer var fulgt af ganske glimrende billeder af de 
fremdragede himmel legemer.

Peter (Auriga) havde et indlæg – understøttet af et powerpoint
program om størrelsforholdene i universet
Det er helt utroligt at se størrelsforskelle på de enkelte stjerner og planeter
i universet.



Egil, gennemgik den lille 5 tommer MAKUTSOV kikkert han har købt for 
et forholdsvis beskeden beløb (så hvidt jeg husker ca. 1400 kr.
Egild havde også fået afprøvet kikkerten og den tegner ganske godt.

I 2015 var foreningen på sommerudflugt til observatoriet STERNWARTE 
i Bergesdorf ved Hamburg
I oktober sidste år havde Eigil og han kone taget turen derned igen.
Dette resulterede i et indlæg RETURN TO BERGESDORF som Egil 
havde lavet til aftenens møde.
En spændende gennemgang, med billeder, som Egil delagtiggjorde os 
andre i – der var teleskoper helt op til 1 meter spejl – det var tydeligt at 
Eigil og Stella havde haft et par gode dage !!!!! også selvom de måtte
holde i en efterårs bilkø i mere end tre timer.

PÅ Julemødet omtalte Peter (gemini)  et lille filmprojekt han have lavet 
sammen med Ebeltoft Film Kollege.
Nu var den færdige film fremkommet og blev vist på mødet.
Når man, som mig, ved at der ligger næsten 25 timers optagelse bag filmen
er det svært at undgå at blive lidt skuffet når man ser det færdige resultat 
på 3 min. og 8 sekunder
Nå – det var nu ganske sjovt at være med.

Kageordning til FEB mødet  MARTIN 
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