
 

 

 

Referat fra HAF møde den, 4 Februar 2018 

 
Referant: Peter Schrøder (gemini) 

 

Der deltog 7 medlemmer i mødet (4 afbud) – derudover havde vi besøg af Christian Jensen fra 

Ringkøbing, som overvejer medlemmskab. 

 

Aftenens program var: 

Martins tur til solformørkelse i USA - AUG 2017 

Forum 

Nyt fra formanden 

 

 

Formanden bød, som vanligt, velkommen til mødet og gennemgik aftenens program, 

efterfølgende gav han ordet til Martin. 

 

Martin havde aftenens hovedemne – Solformørkelse i USA 

Via et besøg på sommerhøjkole på Silkeborg Højskole blev Martin tilmeldt en tur til solformørkelse 

i USA under ledelse af Hans Kjeldsen. 

Turen startede i slutningen af AUG 2017 fra Billund. 

At forsøge at beskrive de genvordigheder Martin og hans ca. 30 rejsefælder havde på turen, vil 

kræve et referat på ”30 sider” så jeg vil i det efterfølgende blot nævne nogle af dem. 

 

Alt hvad der kunne gå galt på turen fra Billund – via – Frankfurt til O-HARE luftenhavnen i 

Chicago og efterfølgende fly fra O-HARE til Denver gik galt, incl. En defekt motor så man 

efter godt 2 timers flyvning måtte retunerer til Frankurt – selvsagt med det resultat at man ikke 

nåede flyet fra Chicago til Denver 

ALT I ALT gik der mere end 47 timer fra de rejste hjemmefra og til de var på indkvarteringsstedet 

 

Hurtigt i seng og tidlgt op da det var dagen for solformørkelsen – bussen kørte fra hotellet kl. 07:00 

og selve solformørkelsen (totalitetet) var kl. 11:26 

 

Som Martin beskrev det ” der var lige en to – tre personere mere end dem” der havde valgt at se 

formørkelsen – så da de efter meget bøvl og forsinkelse i trafikken, endeligt nåede frem til 

bestemmelsesstedet, havde politiet spæret området af, hvilket resluterede at de måtte køre tilbage på 

må og få, indtil de fandt et nogenlunde egnet sted at se formørkelsen fra. 

 

Det var dog et udmærket sted de havde fundet og hele formørkelse gik meget-meget fint og de 

så alt hvad de skulle før – under – og efter. 

 

Efter formørkelse skulle de fra Denver til Phønix (behøver jeg at nævne at også dette fly blev 

misset og de endte med at måtte køre mere end 1000 km. I en ”skramlebus”) 

Formålet med besøget i Flagstad (Phønix) var at besøge dels Grand Kanyon – Det store 

meteorkrater og Lowell observatoriet. 

 

Alle tre besøg gik godt (Martin viste nogle gode billeder) og helt efter planen 

 

 

 



 

 

 

Siden tog de til Tuscon hvor de så BIOSHER 2 et sted hvor de arbejder med forskellige habitater, 

b.la. I forbindelse med rum forskning/rejser 

 

Det sidste punkt på en oplevelsrig tur var et par dage i Orlando – hvor de selvfølgelig besøgte 

Kennesy Space center 

Et helt eventyrligt besøg hvor de så stort set alt fra rumfartens begyndelse og til nutidens rumrejser 

 

På trods af de mange fortrædeligheder undervejs – lagde Martin stor vægt på at meddele at 

det var en fremragende tur hvor de jo alligvel så alt hvad de skulle. 

 

 

Forum: 

Forum, som er punktet hvor vi diskuterer – viser – og ”praler” af alt muligt – blev, som vanligt; 

taget op lidt uformelt, herunder også i kaffepausen. 

 

 

Nyt fra formanden: 

Formanden meddelte at der i marts måned skal være bestyrelsemøde og generalforsamling 

i paraply organisationen over de 5 foreninger på skovgården – alle tilstedeværende på HAF 

mødet opfordrede Jan til at tage endnu en sæsson i paraply organisationens bestyrelse – hvilket 

Jan sagde ok til. 

 

Jan meddelte endvidere at de af kommunen tildelte midler til istandsættelse, nu er brugt – men 

vi har sørme også fået meget for midlerne. 

 

Det annoncerede møde, med Astronomisk Forenings nye ledelse, bliver på Silkeborg Højskole 

den 22 Marts. 

 

Status på HAFs eventuelle folder blev gennemgået og vi venter på et nyt udspil fra Bent 

(for god ordens skyld – skal nævnes at der ikke er nogen deadline på Bents oplæg) 

 

Sommerudflugt: 

Flere medlemmer gav udtryk for at udflugten i år, nok burde have et astronomisk islæt, og 

der kom et forslag om at besøge et observatorie i Vejle og så efterfølgende tage til Jelling 

og indtage frokost/alternativt tage ”hjem på gården” og få frokost. 

Da vi ikke var så mange denne gang – blev vi enige om at tage emnet op til marts mødet 

 

 

Kageordning til marts mødet, Peter Schrøder 

 

 

 

 

 

 

6. februar 2018 

Peter Schrøder 


