Referat fra HAF – møde 2 FEB 2020
Referant: Peter Schrøder
Der deltog 9 medlemmer i mødet (4 afbud)
Som det er alle bekendt blev januar mødet afholdt på ”Jørgens plejehjem” dette var Jørgen meget
glad for om håber på at dette kan gentages.
På mødet blev dette drøftet og der var helt enighed om at vi sagtens kunne gøre det engang imellem
måske en gang i hver sæson, da det er vigtigt at vi bevarer tilknytningen til Skovgården.
Dagsorden:
Velkomst
Aftens emne - Planeten Jupiter V/ Peter S
Betelgeuse ”opfører sig mærkeligt for tiden”
Forum
Eventuelt
Aftenens emne - JUPITER V/Peter S
Så er vi nået til solsystemets 5. planet, nemlig Jupiter hvor Peter S. (ved hjælp af billeder og tekst)
gennemgik planeten – dens opbygning – div. fakta om planeten – nogle udvalgte hændelser på og
med Jupiter – Planetens mange måner (pt. næsten 70)
Fra 1610 og til slutningen af 1999 havde man fundet 17 måner – og fra 1999 og til dato han man
fundet yderlig 52 måner – altså pt. 69 måner
Hvad sker der med Betelgeuse ?
Jan fortalte om det ”mærkelige” der i de sidste par måneder er sket med Betelgeuse i stjernebilledet
Orion
Den er over de sidste måneder faldet så meget i lysstyrke, at den lige nu ikke lyser mere end de
øvrige stjerner i Orion
Den er faldet i magnitude fra 0,4 – 1,5 altså lyser den lige nu kun med ca. 1/3 af normal styrke
Tifældigvis havde Martin i ugen op til mødet været til et foredrag med Hans Kjeldsen om lige netop
dette emne og Martin fortalte hvad han havde hørt der.
Forum:
Her pågår der som vanligt en livlig diskussion, medlemmerne imellem om alt hvad der rør sig i
astronomisk sammenhæng
Eventuelt:
Der har været lidt ”forvirring” om betaling af årets kontingent (kr. 200,00) her i overgangen mellem
tidligere kasserer og nuværende.
Alt er i sin skønneste orden og man kan blot indbetale!!! Konto-oplysningerne findes på vores
hjemmesiden
Kageordning til MARTS møder - Erik W
3 FEBRUAR 2020 Peter Schrøder

