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Leder
Hvordan går det i klubben?
Det skal ikke være nogen hemmelighed, at det har knebet med at skaffe
foredragsholdere til vores klubmøder. Traditionen tro hviler denne opgave på
bestyrelsens skuldre. Heldigvis er det dog sket, at menige medlemmer er
kommet gode forslag til mulige foredragsholdere - og tak for det. Nu er det ikke
nødvendigvis altid formanden der skal finde en "underholder" til vores klubmøder - og det behøver heller ikke at være formanden der kontakter disse folk
- vel?
Da det ikke er lykkedes at fremtrylle en foredragsholder til det kommende
klubmøde, må det blive medlemmernes aften - og det er faktisk ikke så ringe en
ting. På de seneste møder er det blevet klart - ja man fristes til at sige stjerneklart, at vores medlemmer har masser at byde på, når bare de har mulighed for
at forberede sig lidt og efterfølgende kan komme til orde på klubmødet. Jeg
finder det forfriskende, at folk kommer med indlæg af forskellig slags - det gør
mødet varieret. Det kan godt kræve lidt at skulle fortælle en time om et emne,
men de korte indlæg har bestemt også deres berettigelse.
Vi kan godt bruge masser af tid på at tale om de seneste nyheder på det
astronomiske område - og også relaterede områder af naturvidenskabeligt
tilsnit. Jeg vil tillade mig at kalde det for et udvidet dagsordenspunkt med
overskriften "siden sidst". Lad os høre, hvad du har bedrevet på den astronomiske front siden det seneste møde - har du læst en bog? Har du læst en artikel?
Har du været ude og observere? Har du købt noget isenkram som du godt vil
fortælle om? Er der en astronomisk CD du vil vise? Osv.
Hvad med at liste de seneste begivenheder op i Stjerneskuddet, så der er noget
at tage af på selve mødet? Kom med forslag til emner til Stjerneskuddet - det er
nemt at sende en mail til vores redaktør - vær med til at inspirere de andre
medlemmer.
Det er også i orden selv at stampe et emne op af jorden under "siden sidst" men selvfølgelig er det bedst, at man forbereder sig en lille smule hjemmefra.
Nå, men vi ses på næste møde - så kan vi tale videre om det.
Torben
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Klubturen til Rundetårn og Brorfelde Observatoriet
Der er ved tilmeldingsfristens udløb kun modtaget to tilmeldinger til turen.
Bestyrelsen har på grundlag af den ringe tilslutning besluttet at aflyse turen.
Vi opgiver imidlertid ikke, men tager emnet op på det kommende klubmøde.
Hvis der stadig er ledige sovepladser på Brorfelde til oktober eller november,
kan vi gå videre med planerne om at flytte turen til dette tidspunkt. Faktisk er
der flere menige medlemmer der har udtrykt ønske om, at turen først afvikles
på dette tidspunkt, så det vil vi forsøge.
Sidste: der er afsendt en reservationsforespørgsel til den 18.-19. oktober for
ledige sovepladser på Brorfelde, så reserver disse dage i kalenderen.

Medlemsmødet den 10. april
Siden Sidst
Torben har korresponderet med Ole J. Knudsen om et evt. samarbejde i
Astronomiens år for at få ført nogle fyrtårnsarrangementer ud i livet. Resultatet
var positivt.
Samarbejdet skulle så gå på, at vi stiller op til nogle arrangementer på bestemte
onsdage i årets løb. Keld Skov, Anders Fasterholdt, Ahrend Küseler og Kristian Jakobsen meldte sig straks.
Forslag fra medlemmernes side til et fyrtårnsarrangement er ‘Solformørkelsen
den 1. August 2009’.
Astronomiens år 2009´s hjemmeside:
http://www.astronomi2009.dk/
Nyhedsbrev vedr. Astronomiens år:
http://www.astronomi2009.dk/nyhedsbrev/nyhedsbreve/nyhedsbrev-nr-1/
Du kan tilmelde dig dette nyhedsbrev på nyhedsbrevets hjemmeside.
Nyhedsbrevet indeholder en del generel information om astronomiåret,
- Hvordan kan jeg deltage?
- Om astronomiåret
- Organisation af astronomiåret
- Planlægning af aktiviteter.
Astronomisk guid:
http://www.astronomisk.dk/?Astronomisk_guide
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Klubturen til Rundetårn og Brorfelde observatoriet blev belyst - se efterfølgende information øverst på forrige side.
Aftenens øvrige punkter:
Hans S. Nielsen meddelte at han sammen med andre var ved at starte et ‘Selskab’
for Variable Stjerner. Når de er kommet i gang, bliver der oprettet en hjemmeside
for aktiviteten.
Hans havde endvidere et indlæg om kameratyper og feltstørrelse ved fotografering. Han ‘fokuserede’ på det store billedfelt, som analoge kameraer tilbyder i
forhold til de digitale.
Jørgen Enkelund viste hvordan han bruger sit Meade LPI udstyr. Derefter fik vi
nogle af hans Sol-billeder at se. Han fortalte også om fjernstyring af teleskoper, og
sluttede af med at vise os billeder af det udstyr, han nu rigtigt skal i gang med at
bruge.
Anders Fasterholdt fortalte om astrofotografering og guidning, og om de tiltag han
har gjort for at kunne skifte kameraer og okularer uden at miste skarphedsindstillingen af
objektet.
Vi fik også nogle billeder at se, og specielt et
Saturn billede taget med et ToUcam, fik ros.
Kristian Jakobsen fortalte om sit udstyr til
fotografering og viste et eksempel på en simpel opstilling til at fotografere med almindelige digitale kameraer.
Mogens Blichfeldt
fortalte og viste en
metode til udjævning af billedbaggrund.

Bjarne Winkler viste noget af sit videoudstyr, og vi fik
sidst på aftenen vist levende billeder af Månen
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Månedens Himmel v/Bjarne Winkler
Gældene for maj måned
I Maj måned begynder de lyse nætter at gøre sig gældende, og ved slutningen
af måneden er der vel kun tre fire timer, hvor det er rimeligt mørkt for
observationer når det gælder svage deepsky objekter. Men så er der Solen som
man kan begynde at observere på, idet Solen efter dens tidstabel netop er
begyndt på en ny solpletcyklus - nr. 24. Det skulle så betyde at aktivitet fra nu
af vil være i stadig stigende efter cyklus 23. som den sidste tid har været
praktisk talt uden solpletter. Den første nye solplet opstod den 4. januar 2008
højt oppe på den nordlige del af solskiven. Stor opmærksomhed skal iagttages
ved al observering af solen med egnede filtre mm. En god måde at observere
solpletter på er med et teleskop og et 30 eller 40mm okular at lave en
projektionsskærm
hvorpå solens billede vises. Benyt et billigt
teleskop/kikkert, idet en flerlinset refraktor og evt. en spejlkikkert kan blive
ødelagt af den store varme der opstår. Der findes billige solteleskoper som
består af en linse og et spejl samt en kartonkasse, der udgør en projektionskærm
samt skygger for den direkte solstråling. Byggevejledning kan findes på
Internettet. Der fås selvfølgelig også teleskoper der direkte er fremstillet til at
observere solen, men de er noget mere kostbare. En almindelig håndkikkert kan
også benyttes hvis den beskyttes af godkendte filtre der sættes direkte på
objektivet.
Stjernehimlen:
Deepsky objekter der er tilstrækkelig lysstærke at observere kan være M12 og
M10 som har en lysstyrke på ca. 6.6 mag. og M92 der har en lysstyrke på ca.
7.1 mag. og så den flotte kuglehob M13 med en lysstyrke på 5.0 som altid er
et kik værd. Der er selvfølgelig en hel del flere, men deres lysstyrker ligger
lavere end ca. 8 mag.
M12

M92
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Månen og Planeterne:
Månen er fuld den 20. maj og nymåne er der den 5. maj. Månen er os nærmest
den 6. maj (357771 km.) og fjernest den 20. maj (406403 km.)
Merkur er god at iagttage på aftenhimmelen mod vest, og den 14. maj er den
ca. 21.8 grad fjern fra solen og ses med en mag. på -0.9. Den kan ses med det
blotte øje. Fotografering skulle også være mulig. Det bedste tidsrum er fra 6.
til 9. maj. Den 9. maj er planeten 7.1 buesekunder i udstrækning og den er
"halv", dvs. kun halvdelen af skiven er synlig.
Venus kan ikke ses i denne måned, idet den stadig nærmer sig solen.
Mars befinder sig i stjernebilledet "Tvillingerne" og skifter den 5. maj til
stjernebilledet Krebsen. Den er dog ikke til nærmere observation og dens
sigtbare størrelse når ned på 5 bueminutter ( mindre end Merkur ) og
lysstyrken er på +1.5 mag. Overfladen er ca. 90% belyst.
Jupiter står op kl. 02.08 ved månedens begyndelse og kl. 00.04 ved
månedens slutning, hvilket giver en rimelig tid for observation. Den fylder
godt på himlen med en diameter på ca. 45 buesekunder og en lysstyrke på ca.
-2.6 mag. Den befinder sig ved stjernebilledet Skytten.
Saturn befinder sig i stjerne billedet Løven og står rigtig fint for
observationer. Den fylder ca. 20 bueminutter og lyser med ca. +0.7 mag. Den
12. maj er den kun ca. 3 grader fra den tiltagende Halvmåne.
Uranus kan ikke observeres i denne måned.
Neptun, der ses i stjerne billedet Stenbukken, lyser med ca. 7.9 mag, og den
31. maj står den op kl. 01.35.
Kometer er der ingen synlige af i denne måneden.
Meteorer i maj måned er "Eta-Aqariden" som ses omkring 5.-6. maj men da
radianten først står op omkring kort før morgendæmringen, er observationer
svære. "Eta Lyriderne" skulle være meget bedre at se, da radianten ligger ca.
få grader nordøstlig fra Vega med maksimum den 8. maj omkring kl. 19.00,
hvor der er Nymåne. Der er en tredje meteorstrøm der gør sig gældende i hele
måneden med 1 til 2 stykker pr. time.
Data til dels fra Stern und Weltraum nr. 5 2008.
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MAJ-MØDET
Torsdag den 8. maj kl. 19.30

Medlemmernes aften:

Solformørkelse
Supernovaens historie

Kommende møder
Torsdag den 12. juni
- Asteroideokkultation
Sommermøde i juli
Deadline for indlæg er fredag den 30. maj
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