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MEDLEMSBLAD FÖR CLUB COSMOS

Stargates
novembernummer
Mycket händer nu inom både science fictionfandom och inom den astronomiska forskningen.
Vår höstkongress HostCon går exempelvis av
stapeln nu till helgen, James Webb-teleskopet
fortsätter att ta fantastiska bilder och DARTprojektet där en rymdfarkost skickades att
krocka mot en asteroid blev lyckat. Det verkar
som om det finns mycket i framtiden att se fram
emot.
Väl mött!
Louise Bengtsson Rylander, ordförande.

Kommande aktiviteter
Pubkvällar
De digitala och de fysiska pubträffarna är i full
gång. För mer information om mötena mejla:
info@clubcosmos.net

Höstkongress
Årets höstkongress kommer att hållas i
Argostugan den 12 november. Vi kommer bland
annat att få lyssna på boktips från Glenn och
föredrag från Martin och Patrik.

Julmiddag
Club Cosmos julmiddag kommer att hållas
under slutet av året.

Hostcon 2022. Loggan till kongressen är gjord av Anna Kashubina.

Senaste nytt om
kongressen HostCon
NU ÄR DET INTE MÅNGA DAGAR
KVAR. REDAN NU PÅ LÖRDAG
TRÄFFAS VI!
Vips vad tiden går! Plötsligt är det november
och den lilla höstkongressen HostCon är redan
nu på lördag. Vi kommer att vara i Argostugan
(Ekedalsgatan 26) vilket är den lokal som
ligger vid kolonistugorna och nära
spårvagnshållplatsen Ekedal.
Lite nyheter sedan sist är en närmare
beskrivning av det föredrag som Patrik
Centerwall kommer att hålla. Han kommer att
prata om olika väsen från nordisk folktro och
hur de har använts och kommit till uttryck i
svenskspråkig fantasy.

Totalt har det inkommit tre bidrag. Dessa är:
-

Ansvarsfull kontakt (inkom den 27
oktober).
Gombócarna åker till jorden (inkom
den 19 oktober).
Supermarket Rave (inkom den 30
oktober).

Vilket bidrag som kommer att vinna kommer
kongressdeltagarna att utse under kongressen.
Ära, och en liten penningsumma, kommer att
delas ut till första-, andra- och tredjeplatsen.
Under kongressen kommer föreningen att
bjuda på kakor och lite tilltugg. Middag intages
på egen hand och på eget bevåg.

Nu har också filmtävlingen avslutats och de
inkomna bidragen kommer att visas under
kongressen.

För mer information se kongressens hemsida:
https://hostcon.clubcosmos.net
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NOSTALGI

NOVELLER

Lite klubbnostalgi

Brev från Cosmos

Både minikongresser och medlemsbladet Stargate har under de senaste
åren arrangerats och utkommit i många olika former och versioner. Att
se tillbaka på gamla medlemsblad kan vara roligt och nostalgiskt och för
den som vill göra detta går det till exempel att se några gamla nummer
av Stargate på Club Cosmos hemsida. Vår sekreterare Peter Bengtsson
har dels lagt upp de senaste numren från 2020 till och med i år samt
även två nummer från 1980-talet. Dessa finns på följande länk:
http://clubcosmos.net/stargate.php

Under hösten har inte bara Stargate utkommit, den mycket mer
omfångsrika och mycket mer novelltyngda tidskriften Brev från
Comos utom med ett nytt nummer förra månaden. I detta nummer,
nr 12, har sex olika författare bidragit med totalt åtta noveller.
Dessa är:

I numret från 1985, utgivet av Lars Erik Holmquist, går det att läsa lite
reklam om den minikongress som anordnades under våren det året.

-

Invasionen som inte fanns av A.R. Yngve
Avhopparen av Daniel Andersson
När kaffet tog slut av Hanna Sunnerstam
Killing Confucius av Tina Back
En oväntad resa eller Expedition Perseus av Ingemar
Nordgren
Hemvändaren av Boel Bermann
Födokälla av Boel Bermann
Monolit av Boel Bermann

Novellerna, och numret i stort, har illustrerats genom bilder ritade
av Peter Bengtsson, Alf Rynefors, Alf R. Yngve, Nicolas Križan,
Anna Kashubina och Aleksandra "Sandra" Petojevic.
Utöver noveller finns ett antal bokrecensioner av Patrik Centerwall.
Han har recenserat Felet med Eden av E.P. Uggla, 13 Svarta sagor
del VI Rymdskräck en antologi från Swedish Zombie, Männen med
de röda kåporna (Skugglandet del 1) av Alexander Jönsson och
även Vid vansinnets berg – volym 2 av H. P. Lovecraft och François
Baranger.
Numret finns att läsa via följande länk:
http://clubcosmos.net/brev.php

Bara utifrån den här lilla notisen kan vi konstatera att det är mycket som
är det samma om vi jämför 1980-talets minikongresser med dagens.
Även på årets HostCon kommer det att finnas föredrag, film och ja, det
kommer att finnas en bar. Dessutom är inträdet nu som då gratis.
Försättsbladen till de gamla numren av Stargate är också mycket
spännande att titta på. Vissa nummer är tämligen enkla med endast
medlemsbladets namn samtidigt som andra har teckningar som målats
till numret. En av de som tecknade framsidorna till Stargate var Janne
Ekman. Han målade många roliga och underfundiga bilder. Till Stargate
nummer 20 år 1986 ser vi exempelvis ett innovativt sätt att skicka iväg
rymdfärjor på. Kanske är detta något vi skall tipsa Elon Musk och
SpaceX om…

ASTRONOMI OCH RYMDFART

DART lyckades!
NASA och Johns Hopkins Applied Physics Laboratory (APL) har
under några år arbetat med ett mycket spännande forskningsprojekt
kallat DART (Double Asteroid Redirection Test). Projektets mål
tycktes vid en första anblick vara som taget ur en science fictionhistoria, målet var nämligen att testa en form av planetariskt försvar.
Mer precist önskade man undersöka om en rymdfarkost kunde
ändra en asteroids bana och på detta sätt skydda jorden mot
eventuella framtida hot. För att undersöka detta skickades en farkost
upp under november 2021 med målet att krascha in i asteroidmånen
Dimorphos. Under september i år nådde farkosten sitt mål och fick
till en fullträff. Efter noggranna studier av asteroidmånens bana
kunde forskarna konstatera att Dimorphos bana har påverkats och
att dess omloppstid runt sin asteroid har minskat med runt 32
minuter. DART har lyckats!

Mer information finns på:
https://www.nasa.gov/specials/pdco/index.html#dart
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Page 3 SpaceX rymdfarkost
Efter 170 dagar i omloppsbana landar här SpaceXs
rymdfarkost. Ombord fanns NASAs astronauter Bob
Hines, Kjell Lindgren och Jessica Watkins och ESA
astronauten Samantha Cristoforetti. De plaskade ned i
havet nära Florida den 14 oktober i år och därigenom
slutförde de den fjärde kommersiella bemannade
flygningen till ISS.

Under sin rymdfärd hann astronauterna med totalt 2 720 varv runt jorden och de utförde
många olika forsknings och underhållsarbeten.
För mer information se:
https://www.nasa.gov/image-feature/safe-return-for-nasa-s-spacex-crew-4-astronauts

Text och foto (där inget annat anges): 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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