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Kaj fortalte om sin balllonfærd på Mallorca. Her ser I nogle af hans fotos 
 

         
 

 

 
 
 

HerHer 

 

Her se I Claudius i 
frit fald i luften over 
Lolland. 
En oplevelse han fik i 
fødselsdags-gave, og 
som kræver noget 
mod at gennemføre. 
Han var også lidt 
bange indrømmede 
han. 

 

John Mosegaard havde fået flag 
på bordet – og sat flasker i 
foyeren til fri afbenyttelse.  
Vi ønsker John tillykke. 
 

Møde torsdag den 17. februar 
Jørgen Frandsen skriver: 
Mødet startede som sædvanlig med en lille sang. 
Claudius indledte med en opfordring til at tænke over 
sin ”ønskeliste” – ting man har tænkt sig at kunne gøre, 
men som man aldrig har fået gjort.  
 

Men:  DET ER ALDRIG FOR SENT ! 
 

Claudius havde selv ønsket at prøve et faldskærms-
udspring – det blev fuldført hvilket han dokumenterede med en video. 
 

Herefter fortalte Kaj om en spændende ballontur på Mallorca som startede 
tidligt med en fantastisk solopgang. 
 

John fortalte om solsystemet, og havde plancher med hvor man tydeligt 
kunne se størrelsesforskellen på de forskellige planeter. Jorden var MEGET 
lille. 
 

Efter pausen sad vi i grupper for at høre om andres ønsker / ideer til 
oplevelser til måske at få inspiration til nye oplevelser. 
 

Husk: DET ER ALDRIG FOR SENT - hvis det er muligt fysisk. 
 



 

.John Bern Nielsen talte om al-mægtigheden i himmelrummet: 
 Det aldrig er for sent - at forundre sig og få nyt perspektiv. 
Mælkevejen er en galakse der huser vores solsystem. Mælkevejs-galaksen er synlig fra jorden som et bånd af 
lys på nattehimlen, og det er udseendet på dette bånd, som er inspiration for navnet på vor galakse. Navnet 
“Mælkevejen" kommer af det mælkehvide bånd af stjerner. Forskerne regner med, at der er 100 milliarder 
stjerner i Jordens galakse.  
Og så noget om Månen (foto th): Set fra jorden er månens bagside skjult. Først med det amerikanske Apollo 
program med landing på Månen og med russiske satelitter kredsende om 
Månen blev bagsiden opmålt og kortlagt. Det skabte et behov for at navngive 
stederne.  
På fotoet t.h. højre kan man på Månens bagside finde krateret (se pilen) –  
opkaldt  efter den berømte danske astronom  Einar  Hertzsprung der bl.a 
arbejdede i observatoriet i Tølløse.                    

 

 Dermed lykkedes det for første 
gang at finde afstanden til et 
objekt udenfor Mælkevejen. 

 

Kaj lavede på seneste møde et 
 stillingsopslag om  
 medlemmer til 
 "Kaffe- & Brødholdet". 
Der har været en rigtig fin opbakning,  
så der nu er fuldt hold – foreløbig frem til  
sommerferien. Tak for det!   
Så der vil fortsat være kaffe og ostemadder 
til vores møder. 
Mange hilsner fra køkkenholdet,  
-  Kaj     
Red. anfører: Hjælpsomhed  
og engagement i klubben  
- det kan vi godt lide.  

  

Her ser I en glad mand! 
Jens Holm har nu fået 
det rette navnet på kortet. 
Han er1 ny i klubben, 
derfor er der en blå prik 
på skiltet! 
Jens vil gerne være aktiv 
i klubben, så han har 
meldt sig som referent v. 
næste møde. 
 

Vi ser frem til at byde de 
nye medlemmer 
velkommen. 

 

 Foto - Vort første møde  –   24. febr. 2016                 Mogens 40452210 – a-mch@webapeed.dk 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 Vi fejrer vor 6 års fødselsdag den 24, februar  
 
Næste møde  den 24. februar 
Vore to læger –taler om deres job i forb.m. Corona – og I får  nok mulighed for at stille Corona-spørgsmål ti 
ldem. Så fejrer vi fædselsdag og efter pausen fortsætter vi med temaet: ”det er aldrig for sent” –  I forbereder 
gerne nogle indlæg. 
 


