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SIDA 1 

STARGATE 
MEDLEMSBLAD FÖR CLUB COSMOS 

 

Ett nytt år och en 

förändring 

Oj vad tiden går. Innan jag skulle skriva detta 

nummer av Stargate tittade jag tillbaka på de 

tidigare numren och insåg att jag nu har hållit på 

med detta medlemsblad i några år. Ojdå! 

 

Anledningen till att jag väckte Stargate till liv 

var tvådelad, dels var medlemsbladet ett sätt att 

hålla klubbens verksamhet uppe trots 

covidrestriktioner och dels så hade jag just gått 

en kurs i etnoastronomi. Det var en väldigt 

intressant kurs och jag ville gärna skriva ned 

några av de sagor om astronomiska fenomen 

som vi hade gått igenom under kursen. Tiden 

gick sedan rätt fort, 2020 tog slut följt av 2021 

och nu 2022.  

 

Ett medlemsblad i månaden blir efterhand rätt 

många… Kanske på grund av detta har idéerna 

så smått börjat sina. Tiden känns också stundtals 

knapp. Därför kommer Stargate inte att komma 

ut som ett regelbundet medlemsblad längre. 

Inför, eller efter, spännande aktiviteter i klubben 

kan det säkert dyka upp något medlemsblad men 

detta får bli en plötslig och tämligen sporadisk 

företeelse.  

 

Jag tycker att det har varit roligt att skriva detta 

lilla medlemsblad. Förhoppningsvis har någon 

också tyckt om att läsa det. 

 

Adjöss och tack för fisken! 

Louise Bengtsson Rylander, ordförande. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vad händer år 2023? 

NOVELLTÄVLING, KONGRESSER, 

TIDSKRIFT OCH FILMER. VI HAR 

MYCKET ATT SE FRAM EMOT! 

Under 2023 kommer en rad olika spännande 

saker att hända inom science fiction-fandom i 

Göteborg. I samband med Göteborgs 400 

årsjubileum har det exempelvis diskuterats om 

det skall hållas en tillställning på 

stadsbiblioteket med temat ”Göteborg om 400 

år”. Vi får se hur planerna utvecklas.  

 

Vi kan också förvänta oss att ett nytt nummer 

av Brev från Cosmos. Ämnet för nästa 

nummer har precis bestämts till rymd-

arkeologi. Ingången kommer antagligen att bli 

tämligen bred med fokus på såväl framtids-

arkeologi som fantasyarkeologi. När detta 

nummer når intresserade personers mejlkorgar 

är mycket osäkert men de som väntar på något 

gott… 

 

I Club Cosmos kommer vi år 2023 bland annat 

att anordna en ny novelltävling med fokus på 

framtidsvisioner om Göteborg. Även här 

kommer vi att knyta an till temat ”Göteborg 

om 400 år” som en del av stadens jubileums-

firande. Inlämnade bidrag skall vara science 

fiction-noveller på det angivna temat och 

bidragen skall laddas upp på föreningens 

hemsida. När tävlingens regler och 

administration är klar kommer information att 

skickas ut via de vanliga kanalerna. 

 

I övrigt hoppas vi i Club Cosmos kunna 

genomföra många av de traditionella 

aktiviteterna som midsommarpicknick och en 

liten höstkongress. Om dessa också knyter an 

till Göteborgs jubileumsfirande återstår att se.  

 

För de som ser fram mot att gå på bio finns det 

en rad science fiction-filmer att se fram emot. 

Exempelvis kommer Dune: Part two att gå upp 

på bio och vi kommer här att få följa Paul 

Atreides väg mot makten. För de som vill ha 

mer roliga superhjältar i sina filmer så blir 

Guardians of the Galaxy Vol. 3 något att 

uppmärksamma. Guardians hjältar kommer 

återigen att få ett uppdrag där universum står 

på spel. 

I DET HÄR NUMRET 
VAD HÄNDER 2023? 
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SIDA 2 

KLUBBEN 

Fler bilder från HostCon 
 

KLUBBEN 

Årsmöte 
 

Efter flera år av digitala årsmöten kommer vi 

äntligen att ha ett fysiskt årsmöte. Vi kommer 

att träffas vid sedvanlig tid, kl. 19.00, på 

sedvanlig plats, Tai Shanghai. 

Vår kassör Helena har bokat lokal och vi har 

tydligen varit saknade.        

 

Kallelse till årsmötet med mer information 

kommer att skickas ut till föreningens 

medlemmar.  

 

Medan vi väntar på att få träffas vid årsmötet 

kan man passa på att titta på lite bilder från 

tidigare möten. Dessa finns nedan. 

 

 
Ordföranden Mia leder årsmötet år 2006. 

 

 
Räkchips och diskussioner under årsmötet 

2014. 

 

 
Årsmötet 2016. 

 

 
De senaste årsmötena har skett över datorn. 

Ovan syns deltagarna i 2022 års möte.  

Bilder från vår lilla höstkongress HostCon 

trillar in efterhand och nu har vår 

sekreterare Peter lagt upp bilder från 

kongressen på Club Cosmos hemsida. 

Dessa bilder, samt mycket annat i form av 

filmer, bilder och artiklar finns via följande 

länk: 

http://clubcosmos.net/histarchive.php  

 

 
Glenn tipsade om böcker. 

 

 
Martin höll ett föredrag om Lovecrafts 

universum. 

 

 
Patrik pratade om nordisk folktro i svensk 

fantastik.  

 
Böckerna som Glenn tipsade om. 

 

 
Deltagare hänger i baren. 

 

 
Solsystemet plockas ned och luften töms ur solen. 

Det tog en stund… 

 

 
Borden, stolarna och dekorationerna städades bort 

tills de sista deltagarna var samlade runt ett sista 

litet bord.  

http://clubcosmos.net/histarchive.php
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SIDA 3 

BILD 

Page 3 Supermåne 

Nedanstående supermåne fotograferades i juni år 2013. Vid detta tillfälle 

upplevdes månen som 13,5% större och 30% ljusare än vid en vanlig 

fullmåne.  

En supermåne förekommer när månen i sin omloppsbana befinner sig på 

sin närmaste punkt från jorden räknat. 

När månen är som närmast jorden befinner den sig på ett avstånd av 

runt 363 396 km från jorden. När den är som lägst bort är avståendet 

ungefär 405 504 km. 

I bildens förgrund syns Washingtonmonumentet. 

För mer information se: 

https://images.nasa.gov/details-201306230004HQ  

 

 

 

 

Text: Louise Bengtsson Rylander. 

Bilder från HostCon och årsmötena: Peter Bengtsson. 

https://images.nasa.gov/details-201306230004HQ

