
 
 

Referat fra HAF-møde 01 marts 2020 
 

Referent: Peter Schrøder 
Der deltog 9 medlemmer i mødet (afbud fra 4) 
 
Dagsorden: 
Velkomst ved formanden 
Aftenens hovedemne V/ Søren A - Heliosfæren 
Månedens stjernebillede V/ Peter K - Storebjørn 
Forum 
Eventuelt 
 
Aftenens hovedemne - HELIOSFÆREN 
Søren A – havde et indlæg om heliosfæren, støttet af mange fine billeder – grafer og 
små videofilm. 
Søren gennemgik hvad heliosfæren egentlig er og hvordan den opstår/dannes 
HEL består af mange forskellige lag, som Søren gennemgik. 
Selve HEL har en udstrækning på ca. 200 astronomiske enheder og det interstellare rum der 
påvirker HEL har en udstrækning på mere end 300 astronomiske enheder. 
Søren gennemkik (med data) også hvilke satellitter der gennem årene har målt i HEL. 
Dem han gennemgik, var Pioner 9 og 10 og Voyager 
Da Søren jo ikke er helt fri for humør, forsøgte han sig med at man egentlig også skulle 
have benyttet ”pioner 8, men man kunne ikke starte den” 
 
Månedens stjernebillede – STORE BJØRN 
Peter K havde valgt Store Bjørn som månedens stjernebillede, og ved hjælp af tekst, tale og 
glimrende billeder, gennemgik han diverse stjerne konstellationer i store bjørn 
Efterfølgende brugte han tiden på at gennemgå de mange forskellige himmelobjekter, der befinder 
sig inde i stjernebilledet og fik dem placeret på ”kortet” ved hjælp af power point. 
Det drejede sig om 8 NGC/Messier galakser og et par dobbeltstjerne konstellationer 
Slutteligt viste Peter hvordan stjernebilledet, herunder Nordstjernen, ville flytte sig over 
en periode på ca. 50.000 år – meget interessant. 
 
Forum: 
Forum og kaffepause faldt som vanligt sammen, inkl. div diskussioner 
 
Eventuelt: 
Formanden meddelte at der i marts måned skulle være møde i paraplyorganisation 
Skovgårdens venner: Formanden deltager 
 
Desværre kunne formanden også meddele, at de af os der på det seneste har kikket mod 
BETELGEUSE i håb om at se en SUPERNOVA godt kan slå blikket ned igen, idet stjernen 
er på vej til normalitet – øv-øv 
 
Næste HAF-møde 5 APR 
 
Kageordning til APR mødet – Martin 
 
3 marts 2020 – Peter Schrøder 
 


