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Stargates
marsnummer
Mycket händer i världen och det politiska läget
ter sig oerhört instabilt. Under ett kort tag
funderade jag därför på att ha temat dystopier i
föreliggande medlemsblad… men just nu är
kanske tidningarna och nyhetssändningarna
dystopiska nog.
I det här numret av Stargate tas därför årsmötet
upp samt några saker som vi kan se fram emot
under året.
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander, ordförande.

Pubträffarna
Club Cosmos håller nu både digitala och fysiska
pubträffar den andra tisdagen i varje månad.
Pubträffarna annonseras via klubbens Facebookgrupp.
För mer information om de fysiska eller de
digitala pubmötena mejla:
info@clubcosmos.net

Deltagare på årsmötet 2022. Foto: Peter Bengtsson.

Årsmötet och planer för
det kommande året
CLUB COSMOS ÅRSMÖTE HAR NU
HÅLLITS OCH VI HAR NÅGRA
FÖRSLAG PÅ AKTIVITETER FÖR DET
KOMMANDE ÅRET.
För lite över en vecka sedan, den 25 februari,
hölls Club Cosmos årsmöte. Totalt anslöt 14
personer över den direktlänk som vår
sekreterare ordnat. Även om den digitala
plattformen som årsmötet hölls över är ett
brott mot traditionen så avhandlades de
sedvanliga punkterna på sedvanligt sätt.
Efter ett antal ordningspunkter och efter
föredragning av verksamhetsberättelse och
revisionsberättelse diskuterades bland annat
arbetsplan för det kommande året. Vår
förhoppning och vår arbetsplan utgår från att
de vanliga aktiviteterna nu kan hållas eftersom
coronarestriktionerna har släppts. Således kan
vi se fram emot den traditionsenliga
midsommarpicknicken i Slottsskogen och
kanske en liten höstkongress och en liten
julträff framåt december.

Utöver detta så kommer pubträffarna att
fortsätta att hållas. Under årsmötet diskuterades
när dessa träffar skall hållas, om den digitala
och den fysiska träffen skall vara samtidigt
eller inte. Än så länge hålls de båda samtidigt,
den andra tisdagen varje månad, men detta
kommer att diskuteras vidare senare.
Det kom också ett förslag om att använda vårt
Zoom-konto för läsecirklar och liknande. De
som är intresserade av att delta i liknande
aktiviteter kan gärna höra av sig till klubbens
mejladress.
Frågan om biofilmer kom också upp. Det var
nu länge sedan föreningen gick på
gemensamma biobesök eftersom bland annat
coronapandemin satte käppar i mycket av
biografernas verksamhet. Ett förslag var att vi
skall se Avatar 2.
Slutligen presenterade Patrik planer för ett
event i och med Göteborgs 400-årsfirande.
Tanken är att vi ordnar några programpunkter
och stadsbiblioteket bistår med en lokal.
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TV-SERIER

ASTRONOMI

The Lord of the Rings: The Rings of Power Nya världar
Universum slutar aldrig att förvåna och
förundra. Ett väldigt spännande fält som
exploderat under senare år är studiet av
exoplaneter. Under mycket kort tid har
antalet funna exoplaneter stigit enormt och
naturligtvis funderar många på hur dessa
världar kan se ut och om de kan vara
beboliga.

Under året kommer en TV-serie
baserat på Tolkiens verk att sändas.
Tidigare har det varit tämligen tyst om
både handling och skådespelare men
nu har mer och mer material släppts.
Flera bilder finns nu att se och
dessutom har en trailer släppts. Om
allt går enligt planen så kommer serien
att sändas av Amazon i början av
september.
Handlingen kommer att utspela sig
flera tusen år innan händelserna i The
Hobbit och The Lord of the Rings.
Fokus för handlingen kommer att vara
den andra tidsåldern och de
omvälvande händelser som då skedde.
Av dessa kan vi förvänta oss att få se
hur maktens ringar smiddes och hur
Sauron tillskansade sig mer och mer
makt. Dessutom kommer vi att få se
Númenors fall och den sista alliansen
mellan alver och människor.
En intressant aspekt att notera här är
att dessa olika händelser i Tolkiens
verk utspelar sig över en mycket lång
tid. I TV-serien skall tidsspannen dock
ha koncentrerats. Hur detta kommer
att påverka handlingen får vi se när
serien sänds.
Många av karaktärerna kommer vi att
känna igen. I serien kommer t.ex.
Elrond att spelas av Robert Aramayo
och han kommer att framställas som
en ung och ambitiös politisk ledare. Vi
har också Galadriel, spelad av
Morfydd Clark, som har en mer
krigisk roll än i Sagan om ringen. Vi
kommer nu att få se henne som en
befälhavare. Fler kända namn är
Isildur (Maxim Baldry), Celebrimbor
(Charles Edwards) och Gil-galad
(Benjamin Walker). Utöver dessa
kommer karaktärer som inte är lika
kända eller som är skapade för serien
att dyka upp. Vi har exempelvis
dvärgen Disa som är prinsessa i
Khazad-dûm.
Serien kommer att utspela sig på
många olika platser i Midgård. Vi
kommer att få se dvärgriken som
ovannämnda Khazad-dûm men också
människornas ö Númenor och
alvstaden Lindon.

Galadriel tar befälet över sina trupper.

På NASAs hemsida
https://exoplanets.nasa.gov/ går det att
fördjupa sig i de planeter som än så länge har
hittats. I skrivandes stund har 4935
exoplaneter konstaterats och ytterligare 8709
möjliga planeter undersöks.
På samma hemsida finns även en katalog med
roliga posters som skall inspirera och väcka
fantasin över dessa världar.

Dvärgprinsessan Disa vid porten till Khazad-dûm.

Kepler-16b. Where your shadow always has
company.

Elrond som en ung politisk ledare.

För bilder och artiklar om serien se:
https://www.vanityfair.com/hollywood
/2022/02/amazon-the-rings-of-powerseries-first-look
https://www.vanityfair.com/
hollywood/2022/02/the-lord-of-therings-teaser-traileramazon#intcid=_vanity-fair-bottomrecirc_d70b75a0-594e-4e8e-b1b12e56c49b6f7c_similar2-3

Hamnstad på ön Númenor.

Kepler-186f. Where the grass is always
redder.
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BILD

Page 3 Två stjärnor
På bilden nedan syns ljuset från två stjärnor, en vit dvärgstjärna som
brinner med en tämligen låg temperatur och en röd jätte. De två
stjärnornas banor runt varandra innebär att den vita dvärgen drar till
sig material från den röda jätten, något som efterhand kan leda till en
explosion. Liknande explosioner har observerats av astronomer.

För mer information se:
https://www.nasa.gov/image-feature/r-aquarii-an-expanse-of-light

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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