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Forsidebilledet
Forsidebilledet er statuen af Tycho Brahe. Den står i den nordlige del af
slotshaven, hvor Uranienborg var placeret. Lars Olesen, der sammen med
Benthe Kristensen og Kristian Jakobsen deltog i astronomidagene på Hven,
prøver at lure Tycho kunsten efter.
Se og læs mere om Hven turen på side 4.

Mødet den 13. august 2009
Professor dr. Scient. Helge Kragh holdt et spændende foredrag om Kosmologi,
Filosofi og Religion. Det var lige fra de mytologiske skabelsesfortællinger,
Aristoteles og religionens syn på universet og tiden og de første modelforklaringer ved Einstein, Lorentz og Lemaitres frem til Big Bang teorien.
Herefter fortalte han om stof, mørk stof og mørk energi og slutte af med at
gennemgå forskellige modeller af Universet.
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Astronomidagene på Hven
28.-30. August
Fra ØAA deltog Benthe Kristensen, Lars Olesen og jeg selv (Kristian Jakobsen), og vi var enige om, at vi havde en fantastisk god og begivenhedsrig tur.
Det hele foregik på en historisk plads, nemlig området hvor Tycho Brahe
havde bygget sit slot Uranienborg, og området er nu et stort museum (Tycho
Brahemuseet).

Vi boede på vandrehjemmet i havnebyen Backviken og cyklede så frem og
tilbage mellem vandrehjemmet og museumsområdet midt på øen.
Det karakteristiske for øen er, at der næsten hele vejen rundt er stejle skrænter
ude ved kysten.
Hvis i engang tag turen til Hven, så sørg for at have svenske penge med, for det
er ikke alle steder man kan betale med kreditkort eller anden mønt.
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Vandrehjemmet er det bagerste hus man kan se på billedet. Det kan vi godt
anbefale, både som et godt og billigt sted at overnatte.
Cykler mm. kan lejes til fornuftige priser.
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Programmet startede fredag kl. 13.00 og sluttede søndag kl. 16.00, og det var
spækket med workshops og foredrag ved både professionelle og amatører.

“Allhelgonakyrkan”
blev afkristnet i november 2003, og den
indgår nu som museumslokale for mange
af Tycho Brahes instrumenter samt en
mængde plancher og
billeder, der fortæller
hele historien om Tycho Brahe.
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Der var også guidet rundvisning på museumsområdet.

Uranienborg
Først havde Tycho Brahe sine instrumenter installeret i sidetårnene på slottet,
men det gyngede for meget, så derfor byggede han Stjerneborg og flyttede
instrumenterne dertil.

Stjerneborg
KJ
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Kommende arrangementer

Starparty
17-20 sept.
Det startes med observationer torsdag aften, og så er der et godt program frem til
søndag kl. 17.00.
Se programmet og andre informationer - http://www.starparty.dk
Det foregår i Kompedallejren, så det er muligt at køre frem og tilbage hver dag,
hvis man ikke vil overnatte i lejren.
Klubben giver tilskud til Midtjysk Starparty

Foredrag i Søauditorierne, uge 43-46
Der er nu åben for reservation af pladser til foredragene den 20. oktober til 11.
november (billet: 0,- kr. ekskl. forplejning), og der er stadig pladser at få i auditorium 2-5.
Foredragene afholdes kl. 19-21 med en pause.
Program: 20. og 21. oktober, Magi med måde – datalogernes tryllestav,
27. og 28. oktober, Fysik og hjerneforskning,
03. og 04. november, Pattedyrenes mælk,
10. og 11. november, Sport, doping og de retskafnes uret.

Folkeuniversitetet i Århus:
Efterårets serie af foredrag med den overordnede titel Planeten Jorden
5 mandage kl. 19-20:45. Matematisk Institut, Ny Munkegade, bygning 1560,
auditorium D 2.
Pris 480 kr. Studerende 240 kr. (Gratis for medlemmer af Astronomisk Selskab)
Program: 14. september,
Stardust to planets,
05. oktober,
Den urolige planet og dens lyde,
26. oktober,
Når Månen skælver,
16. november,
Udforskning af Jordens magnetfelt - fra
Ørsted til Swarm,
07. december,
Kepler-satellitten og jagten på Jordens tvilling
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Månedens himmel
Gældende for september måned.
Beskrivelse delvis fra Sky & Telescope september 2009.
Mars og Venus dukker op på morgenhimlen. Mars finder vi i Tvillingerne.
Merkur er der en chance for at se omkring den 10. oktober i retningen ØSØ lige
før solopgang, og på det tidspunkt befinder Venus og Saturn sig i samme retning.
Jupiter og Neptun finder vi lige over Stenbukken.
Her i efteråret ser det ud som om Neptun og Jupiter laver et loop på himlen. Den
1. august var de placeret i næsten samme retning, og for os ser det ud som om de
bevæger sig i vestlig retning. Jupiter når sit vestligste punkt medio oktober og
Neptun den 1. november, men Jupiter trækker godt fra Neptun i vestlig retning.
Herefter bevæger de sig mød øst, og Jupiter overhaler Neptun i østlig retning
medio december.
Prøv om du med dit teleskop eller kraftige kikkert kan følge disse loop i forhold
til baggrundsstjerne. Se Jupiters og Neptuns placeringer på kortene herunder.
Neptun har en lysstyrke på mag. 7,8.
Uranus med en lysstyrke på mag. 5.7 er forholdsvis let at finde under den
vestligste del af Fiskene, hvis man har et stjernekort. Den laver også et loop,
startende primo august med retning mod vest, og vender så tilbage i østlig retning
den 1. december.
Asteroiden Juno, der befinder sig tæt på Uranus, er i opposition den 21. september, og på det tidspunkt skinner den med en lysstyrke på mag. 7,6. Den vil ikke
lyse kraftigere før år 2018.
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SEPTEMBER-MØDET
Torsdag den 10. september kl. 19.30

Astronomidagene på Hven i dagene 28.-30. august
Benthe Kristensen, Lars Olesen og Kristian Jakobsen deltog i
workshops og hørte på foredrag i disse 3 dage.
Vi viser billeder fra astronomidagene og fortæller hvad vi oplevede på turen. Desuden viser vi nogle billeder af de instrumenter,
som Tycho Brahe brugte, og forklarer hvorledes de blev anvendt.

Kommende møder
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 27. september
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