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Forsidebilledet
Forsidebilledet viser et af mange billeder taget fra solformørkelsen i Kina den
22. juli 2009. De helt nøjagtige data for billedet er her:

Linket:
http://tech.qq.com/zt/2009/rqsh/hebing.htm
Linket er sendt til mig fra en bekendt, der opholdt sig i Shanghai under
solformørkelsen. Læs mere om det og om solen på side 5.

Mødet den 11. juni 2009
v/Kristian Jakobsen
Vi startede mødet med at diskutere mødeindhold og om hvad Stjerneskuddet
og hjemmesiden burde indeholde af informationer.
Blandt de personer vi drøftede, og som vi kunne ønske os som foredragsholdere, var Helge Kragh og Peter Bjørnholt, og som I kan se af programmet
for efteråret, er det lykkes os at få netop dem til at stille op. Se programmet på
bagsiden.
Der var ønsker om at få flere informationer i Stjerneskuddet og på hjemmesiden om kommende foredrag, workshop oa. indenfor det naturvidenskabelige
område. Også informationer fra Astrolist kunne bringes i bladet, idet der her
kommer mange gode indlæg og debatter indenfor astronomi og kosmologi.
“Astronomidagene på Hven den 28-30. august 2009” blev præsenteret. Flere
fra klubben ønsker at deltage. Information om dette blev efter mødet sendt til
alle klubbens medlemmer.
Claus Abel viste os nogle af sine flotte dias. Han har godt styr på sit teleskop,
for han står og guider manuelt medens han fotograferer. Der var både nye og
gamle billeder, men selv om nogle af os havde set de gamle, var det godt at se
dem igen.
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Her er et af de flotte billeder - Oriontågen M42.

Vi så også mange andre tåger. Her er nogle af navnene på dem:
Nordmanerikatågen, Californietågen, Juletræstågen, Hestehovedtågen, Rosettetågen...
Efter mødet.

Hans holder
foredrag for
en flok unge
studerende på
universitetet.
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Solformørkelsen den 22. juli 2009
v/ Kristian Jakobsen
Jeg havde selv gået og tænkt på at tage en tur til Kina for at se solformørkelsen,
men det blev altså ikke til noget. Til gengæld var der mange medlemmer af
Astronomisk Forening, der tog turen derover. Det var desværre ikke alle, der
befandt sig på et sted, hvor der var skyfrit, så for dem blev oplevelsen en
skuffelse.
Jeg havde en bekendt, der arbejdede i Shanghai på det tidspunkt, så jeg fik
hendes oplevelse. Dagen startede fint uden skyer, men da Månen begyndte at
skygge for Solen, blev der overskyet, og da der blev helt mørkt, begyndte det
at regne. Da Solen så igen fik overmagten, forsvandt skyerne igen. En rigtig sur
forestilling.
En storby som Shanghai er nok heller ikke det bedste sted at observere himmelrummet fra. Der ligger normalt en “smog” over byen.
De mange, der rejste til Kina for at se formørkelsen, valgte forhåbentligt andre
steder end storbyen Shanghai.

Hvad skjuler Solen for os?
v/Kristian Jakobsen
I sidste nummer af Stjerneskuddet havde Hans et indlæg om Solen og solpletter.
Jeg følger her op på emnet.
På forsidebilledet er det ganske vist Månen, der skjuler Solen, men Solen
skjuler også noget for os i det daglige, hvor den altid er synlig. Den skjuler
hvorfor den ikke tér sig som den plejer og danner solpletter, når den nu efter
“planen” (11 års perioderne for solpletter) skulle gøre det.

Graf fra S&T august 2009: antal observerede solpletter pr. år
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I Sky & Telescope skriver de: “Hvad er der galt med vores Sol”. Nu er der gået
et år næsten uden solpletter, og efter “planen” skulle der på nuværende tidspunkt
være godt gang i dem. Man havde forventet, at den sidste solplet minimum ville
forekomme marts 2008, hvorefter Solen igen ville begynde at gå mod solplet
maksimum. I stedet besluttede Solen at holde sig roligere end den har gjort i det
sidste århundrede. Som man kan se af grafen for antal observerede solpletter pr.
år, har der tidligere været periodeafvigelser. Eksperterne forventer da også, at der
kommer gang i solpletterne igen, men bare lidt senere end efter “planen”.

Kommende arrangementer
Klubben giver tilskud til Hven 2009

http://www.astronomihven.com/
---------------------------Klubben giver tilskud til Midtjysk Starparty

http://www.starparty.dk
-----------------------------Foredrag i Århus Festuge.
http://science.au.dk/foredrag/
- sted:
Århus Rådhus’ Rådhushal
- pris:
50 kr. pr. foredrag
- den 31. august : Vores urolige klode og dens lyd
- den 1. september: Stjernernes fødsel, liv og død
- billetbestilling: http://science.au.dk/foredrag/ (foredragets navn)
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Foredrag i Søauditorierne, uge 43-46
http://science.au.dk/foredrag/
Vær opmærksom på at der åbnes for billetbestilling til disse populære og gratis
foredrag sidst i august.
Tirsdag den 20. oktober og onsdag den 21. oktober (ekstra)
Magi med måde – datalogernes tryllestav
Tirsdag den 27. oktober og onsdag den 28. oktober (ekstra)
Fysik og hjerneforskning
Tirsdag den 03. november og onsdag den 04. november (ekstra)
Pattedyrenes mælk
Tirsdag den 10. november og onsdag den 11. november (ekstra)
Sport, doping og de retskafnes uret.
-------------------------------------------------

Folkeuniversitetet - mandagsforedrag - kl. 19.15
Matematisk Institut, Aarhus Universitet
Ny Munkegade, Bygning 1530, Auditorium D2
8000 Århus C.
(gratis for medlemmer af Astronomisk Selskab)
Martin Bizzarro: Stardust to planets (på engelsk) , 14/9
Bo Holm Jacobsen: Den urolige planet og dens lyde, 5/10
Klaus Mosegaard: Når Månen skælver, 26/10
Nils Olsen: Udforskning af Jordens magnetfelt - fra Ørsted til Swarm, 16/11
Rasmus Handberg: Kepler-satellitten og jagten på Jordens tvilling, 7/12
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Sommermødet den 16. juli 2009
hos Kristian Jakobsen
Observatoriet blev studeret
både indefra

og udefra
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og snakken gik lystigt

og fortsatte langt ud på aftenen
.......... selv om det ikke fremgår af billederne
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Månedens himmel
v/Kristian Jakobsen
Gældende for august måned.
Saturn kan ikke mere ses på aftenhimlen. Den forsvinder i vest sammen med
Solen.
Jupiter kan ses i sydøst kl. 23 og er i opposition til Solen den 14. august. Den
lyser med en styrke på mag. -2,9
Neptun befinder sig “meget tæt” på Jupiter. En smule mere mod øst. Den er ikke
så let at observere (med teleskop), for den lyser 10.000 gange svagere end Jupiter.
Uranus kan med teleskoper observeres i sydøstlig retning omkring midnat.
Mars dukker op omkring midnat og er højest i øst når det begynder at lysne på
himlen. Den lyser med en styrke på mag. 1,0.
Venus lyser kraftigt op i øst før solopgang med en styrke på mag. -4.
Galakser
Tag en almindelig kikkert med ud omkring midnat og find Andromeda galaksen
i øst-sydøstlig retning. Se kortet side 11.

Beskrivelse delvis fra Sky & Telescope august 2009.
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AUGUST-MØDET
Torsdag den 13. august kl. 19.30
Professor dr. scient. Helge Kragh
holder foredrag om

Kosmologi, Filosofi og Religion
Helge Kragh er ansat ved Institut for Videnskabsstudier ved
Århus Universitet og har bl.a. forsket indenfor videnskabs- og
teknologihistorie.
Desuden er Helge Kragh kendt for sine mange naturvidenskabelige værker.
http://www.bogpriser.dk/forfatter-helge-kragh/ALL/1

Kommende møder
Torsdag den 10. september
Billeder og fortællinger fra Hven 2009
Torsdag den 8. oktober
cand. scient Peter Bjørnholt
Den seneste udvikling indenfor astronomien
Torsdag den 12. november
Generalforsamling
Torsdag den 10. december
Jule-hygge-møde

Deadline for indlæg er mandag den 31. august
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