Stargate
Medlemsblad för Club Cosmos, nr 1 år 2013
Nästa år firar Club Cosmos sitt 60-års jubileum. Arbetet och planeringen har redan börjat och en rad
projekt har startats. För att hålla koll på dem, och på de aktiviteter som kommer att ske detta år, har
styrelsen valt att återuppväcka det gamla medlemsbladet Stargate. Under något år kommer vi här att
presentera vad som händer i klubben och hur arbetet inför jubileet fortskrider.
***

Konfest 2013
Den andre november i höst organiserar Club Cosmos en minikongress i Argostugan nära
Slottsskogen. Planeringen har just börjat och vi kan avslöja en spännande aktivitet. Patrik
Centerwall kommer att prata om, och ha högläsning ur, sin nyutgivna novellsamling. För mer
information om Patrik och hans bok se:
http://undrentideforlag.com/skymningssang
Kongressens hemsida finns på:
http://konfest.clubcosmos.net
***

Club Cosmos boken
Arbetet med boken inför Club Cosmos jubileum är i full gång. Här skall föreningens historia
presenteras i fyra artiklar. Därefter följer en rad texter och bilder rörande specifika aktiviteter som
Club Cosmos har haft och har. Flera texter har redan kommit in, men det finns plats för mer
material. Den som har någon bild eller anekdot som de gärna skulle vilja se publicerad ombeds så
snart som möjligt att kontakta redaktören Louise Bengtsson Rylander.
***

Konfetti 2014
Jubileumskongressen nästa år kommer att hållas den fjärde till sjätte april i Gamlestadens
medborgarhus. Under fredagen och lördagen är det tänkt att vi skall ha ett traditionellt
kongressprogram med paneldebatter, föreläsningar, middag, auktion och så vidare. På söndagen
undersöker vi däremot möjligheten att hyra en spårvagn för att åka till observatoriet i Slottsskogen.
Dessutom kommer Ingrid Rynefors att sälja en novellsamling skriven av Kjell Rynefors.
***

Kongresserna i England/Irland 2014
I mitten av augusti nästa år kommer fyra kongresser att hållas på de brittiska öarna. Dessa är:
- Nine Worlds Geekfest, 8-10 Augusti, London.
- Discworld Convention: Ankh-Morpork Grand Exhibition, 8-11 Augusti, Manchester.
- Loncon 3 (Worldcon), 14-18 Augusti, London.
- Shamrokon (Eurocon), 22-24 Augusti, Dublin.
Än så länge har tio cosmoiter anmält sig eller tänkt anmäla sig till Worldcon. Discworld Convention
har redan sålt slut och Club Cosmos kommer där att representeras av en deltagare.
Om ni vill åka med eller om ni vill ha mer information skriv gärna en rad till oss.
***

Om ni har några tankar och tyckanden om Stargate skicka dem till info@clubcosmos.net
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander

