Referat fra HAF møde, den 5 Februar 2017
Referant, Peter Schrøder (gemini)
Der deltog 9 medlemmer i mødet.
Formanden bød velkommen og gennemgik status på renorveringsarbejdet
i det gamle klubhus og med udsigt til at vi snart kan rykke tilbage.
Aftenens program var:
Kvinder i Astronomi og Rumfart – ved Martin
Forum
Besigtelse af renoveringen i det gamle klubhus
Martin havde aftenens hovedemne – en helt utrolig gennemgang af hvad et antal udvalgte kvinder havde betydet for Astronomien og hvilke problemer
og fortrædeligheder de havde haft i hver deres tid.
Derudover gennemgik Martin også nogle kvinders aktive deltagelse i rumrejser
mm.
Et helt eventyrligt og velforberedt indlæg af Martin.
De kvinder Martin have udvalg var:
Hypatia – Sondog - Sophe Brahe - Elisabeth Hevelius – Caroline Hersel Maria Mitchell – Wilhamina Flemming . Annie Jump Cannon – Henrietta Swan
Leavitt – Annie Scot Dill Russel – Cecilia Payne Gasposchkin – Elenor
Burbidge – Caroline Chomaleg – Vera Rubin Valentina Tereskova – Jocelyn
Belle
Det er, referanten, helt umuligt at gengive hvad Martin havde om de enkelt
kvinders bedrifter – men nævnes kan det meget interesante forhold mellem
hvad disse kvinder har bedrevet, udi astronomi, og hvor lidt anderkendelse
mange af dem fik, i hvert fald medens de levede.
Martin gennemgik flere eksempler på fremragende astronomiske landvindinger
kvinderne gjorde og hvor efte deres chefer (mændende) løb med æren herunder at modtage en uberretigt Nobel pris.

Som afslutning på indlæget, viste Martin 2 små film:
DRØMMEN OM STJERNERNE
En lille film om en Iransk pige der interresserede sig så meget for astronomi at
det gav hende stor problemer – Herunder dødstrusler
UNIVERSET
En fil om Henriette Leavitt – filmen omhandlede mest variable stjerner
Der var denne aften ikke rigtigt noget til punkter forum (blev klaret under
kaffen)
Aftenens sidste punkt var en tur over i de gamle lokaler for at se hvor langt
renoveringen var kommet det ser fint ud og syntes som om det bliver færdigt i
løbet af en måneds tid
Der er åben arbejds week-end, her i week-enden 11-12 FEB – så hvis nogle har
et par timer tilovers er man meger velkommen.
Kageordning i Marts – Bent (kasser)

