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STARGATE 
MEDLEMSBLAD FÖR CLUB COSMOS 

 

Stargates 

decembernummer 

Den tredje advent är snart här och det är inte 

många dagar kvar till jul. Men redan nu kommer 

en liten tidig julklapp i form av ett 

medlemsblad! I detta nummer kan man se bilder 

från höstens kongress HostCon, läsa om 

vinnarbidragen i klubbens filmtävling samt se en 

vacker vy över Jupiter och dess massiva stormar. 

 

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  

 

Årsmöte 

Under februari kommer vi som vanligt att ha 

årsmöte. Mer information kommer.  

 

 

 

 
Stillbild från vinnarbidraget Ansvarsfull kontakt av Helena Kiel.  

Vinnarna i 

kortfilmstävlingen utsedda 

UNDER KONGRESSEN HOSTCON 

UTSÅGS DE TRE VINNARNA I ÅRETS 

KORTFILMSTÄVLING. 

Efter kongressmedlemmarnas omröstning 

kunde vinnarna i kortfilmstävlingen utses. På 

första plats kom filmen Ansvarsfull kontakt av 

Helena Kiel. Filmen utgör en valfilm från det 

fiktiva partiet LIFT-OFF som propagerar för 

en handlingsplan för vad Sveriges medborgare 

borde göra om flygande tefat landar. 

 

 
Vad skall vi göra, eller inte göra, vid mötet med en 

utomjording? Stillbild från filmen Ansvarsfull kontakt 

av Helena Kiel.  

 

 

 

Andra plats gick till filmen Supermarket Rave 

av Henrik Olsson. I filmen får vi följa en 

vanlig person som går och handlar… eller är 

det en så vanlig person? 

 
Stillbild från Supermarket Rave av Henrik Olsson. 

 

På tredje plats kom Gombócarna åker till 

jorden av Sandra Petojevic som handlar om 

utomjordiska bollvarelser som besöker jorden.  

 
Stillbild från filmen Gombócarna åker till jorden av 

Sandra Petojevic. 

I DET HÄR NUMRET 

FILMTÄVLINGEN 

s. 1 

BILDER FRÅN HOSTCON 

s.2 

JUPITER 

s.3 
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KLUBBEN 

Bilder från HostCon 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Inge och Jan-Olof sitter och diskuterar under Club Cosmos baner.  

 

 

 

 

 

 
Borden torkas av, solsystemet plockas ned, gästerna städas undan 

och kongressen är slut.  

 

Under november i år hölls minikongressen HostCon. Vi fick lyssna på 

Glenn som tipsade om böcker, Martin som talade om Lovecrafts universa 

och Patrik som höll ett föredrag om olika väsen inom svensk fantastik. 

Dessutom fanns det en fri bar, det hölls en liten musikquiz och 

filmtävlingen avgjordes. Nedan finns lite bilder från kongressen.  

 

 
Glenn pratar om nya spännande science fiction-böcker. Notera det fina 

planetsystemet i taket som vår kassör Helena tog med sig. 

 

 
Mingel mellan programpunkterna.  

 

 
Patrik håller ett föredrag om väsen från nordisk folktro i svensk fantastik.  
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BILD 

Page 3 Jupiter 

Bilden nedan togs av rymdfarkosten Juno när den flög förbi 

Jupiter den 29 november 2021. Farkosten befann sig på en 

höjd av 14 000 kilometer ovanför planetens molntoppar och 

bilden visar tydligt Jupiters omtalade stormar.  

I bakgrunden bortanför Jupiters horisont skymtar två av planetens månar, Callisto 

(längst ned) och Io (ovanför).  Under nästa år kommer Juno att flyga nära förbi Io 

för att studera månens vulkaner och geologi.  

För mer information se: 

https://www.jpl.nasa.gov/images/pia25019-nasas-juno-mission-spots-two-jovian-

moons  

 

 

 

 

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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