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Vi är nu inne i oktober och vädret har blivit allt
mer höstlikt. Regn och blåst har redan rivit ned
en hel del blad från träden och snart kommer det
vara mer gult och rött i naturen än grönt.
Temperaturen har också svängt och stundtals har
det varit riktigt ruggigt. Det kan då vara
passande att sätta sig ned med en varm kopp och
ett nummer av ett nytt Stargate… koppen får ni
fixa själva.
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander, ordförande.

Ett foto från förr

Cosmoiter på pub under kongressen CosCon 2019. Foto: Peter Bengtsson. Fler bilder finns på:
http://clubcosmos.net/gallery.php?info=images/galleries/CC65/PeterB/gallery.json

Pubträffarna blir fysiska
igen
EFTER EN LÄNGRE TIDS UPPEHÅLL
KOMMER DE FYSISKA
PUBTRÄFFARNA ATT DRA IGÅNG
IGEN.
Coronapandemin slog ut Club Cosmos fysiska
pubträffar för mer än ett år sedan. Pubar
stängdes ned, restriktioner infördes och vårt
stamställe The Rover försvann. Inge Larsson
ryckte då in och såg till att de fysiska
pubträffarna istället blev digitala.

Cosmoiter tågar i SF-bokhandelns nördparad år
2017. Sandra Petojevic håller upp föreningens
baner.
Foto: Louise Bengtsson Rylander

Den första fysiska pubträffen för året kommer
att ske om två dagar, närmare bestämt den 12
oktober klockan 17.00. Vi kommer då att
träffas på Haket som ligger på
Masthuggstorget 5 i Göteborg. Det innebär att
lokalen ligger tämligen nära vår tidigare pub,
med spårvagnen blir det enbart en station extra.
Under pubträffen kommer vi att diskutera var
de följande pubmötena kommer att hållas.
Vi ses på Haket på tisdag!

De digitala pubträffarna har varit uppskattade.
Att de har skett över etern har också inneburit
att flera som vanligtvis inte kan ta sig till de
fysiska träffarna har kunnat delta. Flera har
önskat att dessa digitala träffar kommer att
fortsätta som ett komplement till de fysiska när
dessa väl drar igång igen. Vi hoppas att så kan
ske för nu är det dags!
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Bildtävlingen är stängd!
För tio dagar sedan stängde
klubbens bildtävling. Totalt
inkom 12 bidrag och vilket av
dessa som kommer att koras till
vinnare kommer klubbens
medlemmar att rösta om. Hur
omröstningen kommer att
genomföras kommer att meddelas
senare. Redan nu, här i Stargate,
får vi dock en liten förhandstitt på
de inkomna bidragen.
Vid röstningen kommer bilderna
att kunna ses i större format.

It Didn't Very Much Like Us

Offspring
Spirougraf

twice bob’s world

Arkeologernas återkomst

Monstervärld

Planet CTX-379 aka Fattenvlaska

Välkommen till Kepler-22b
Slocknad

Proxima Centauri b - U.N
intervention

Green Elf x-6001

Per asperrra ad assstra
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Page 3 Raket
Nedan syns en NASA raket lysa upp natthimlen. Raketen är en
Black Brant XII och den sköts upp den 16 maj i år från Wallops
Flight Facility. Med raketen följde KiNet-X (KiNETic-scale
energy and momentum transport eXperiment) som skall studera
bland annat hur energi transporteras i rymden.

Projektet har framarbetats av studenter och är en mix av både
teknikexperiment och naturvetenskapliga experiment. Sålunda är det både
rymden samt de tekniska komponenterna som studeras.
Fotot kan ses via följande länk:
https://www.nasa.gov/image-feature/illuminating-the-night-sky-for-science

Text: Louise Bengtsson Rylander
Om någon vill bidra med en liten text om en fandomaktivitet, astronomi eller dylikt som hade passat in i medlemsbladet, mejla gärna
info@clubcosmos.net
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