Referat fra HAF – møde 6 januar 2019
Referent: Peter Schrøder
Der deltog 11 medlemmer i mødet (Bent og Jørgen havde meldt afbud)
Aftenens program var:
Velkomst
Aftenens emne ”månedens stjernebilled” ved Jørgen/Peter K.
Forum
Eventuelt
Formanden bød alle velkommen, med ønsket om et godt nytår – både privat og i astronomisk
sammenhænge.
Det at området ved skovhuset var spærret temmelig kraftigt af, med div, hegn mm – vanskelig
gjorde parkeringen en hel del og endte da også med at vi måtte have autohjælp til Peter K, idet hans
bil var blevet tappet for strøm (den havde stået ude på vejen med p-lys på.
I skrivende stund er der ingen der ved hvad der foregår dernede.

Aftenens emne:
Atenens emne var månedens stjernebilled (AURIGA) det var egentlig Jørgen der skulle have haft
indlæget, med Peter K som ”EDB konsulent”
Som alle bekendt er Jørgen PT syg og er indlagt – så Peter K påtog sig, en noget svær opgave
udi at holde en andet medlems ufærdige indlæg.
Under de givne omstændigheder gjorde Peter K der ganske udmærket og han fortalte, og viste
billeder af omtalte stjernebilled med gennemgang af stjerne billedets hovedstjerner – størrelser magnitude – afstande mm.
Peter viste derudover de omkring liggende objekter f.eks. M36 kuglehoben – M37 åben kuglehob
og M38 åben kuglehob med flere.

Forum
Som altid sammensmeltede – kaffepausen – forum – og eventuelt i en stor givende snak og
diskussion om aktuelle emner.
Formanden viste en artikkel fra Week-end avisen dateret 7 DEC 2018
Artiklens overskrift har titlen ” På jagt efter uorden” og er en tiltrædelsesforelæsning af den nys
udnævnte Proffeser Uffe Gråe Jørgensen Astrofysik og planetforskning ved
Niels Bohr Instituttet.
Grundet ferie, bytter Gregor og Peter måned for deres respektive indlæg, således at Peter S
indlæg ”Er der liv i universet” bliver i FEB og Gregors ”En himmelskive i rummet” bliver i MAR
Kageordning til FEB mødet: Gregor
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