Observasjonskveld for 4. klasse ved Åsveien skole – Torsdag 6. mars 2014
Sted
Tid
Mannskap
Forhold
Til stede

: TAF-observatoriet i Bratsberg
: kl. 19:00 – 21:00
: Birger Andresen (C-14) Kai Dahlqvist (Dob-8)
: +8 grader C, vindstille. overskyet.
: Ca. 20 elever og 5 voksne.

Det var meldt overskyet oppholdsvær. Klassen ville allikevel komme i tilfelle det ble klarvær.
•

•

•

Omvisning i observatoriet.
o Alle fikk se i både 8 tommeren og 14 tommeren. I den første ble masta på Vassfjellet
og lys i lysløypa til Bratsberg IL vist frem. I C-14 ble den nå så kjente (for TAF) M481
(Brattsbergtåka) vist frem. Den dekket dessverre denne kvelden absolutt hele
himmelen hele tiden mens klassen var der. Av alle ting var det OK forhold for månen
og jupiter i en ca. 15 minutters periode rett før de ankom og i noen minutter en liten
stund etter at de dro hjem igjen.
Det var en viss underholdningsverdi i at taket til observatoriet ble rullet litt frem og
tilbake.
Foredrag og stjerneprat.
o Birger rigget etter hvert opp PC og videokanon. Det ble viste en kortversjon av
samme foredrag som var holdt for to 6. klasser ved Nidarvoll skole kl. 08:15-11:00
samme dag. Garasjeveggen ble brukt som lerret og klassens kontaktperson, Amir
Ghaderi, gikk rundt foran veggen og plasserte et av våre hvite campingbord på
utvalgte steder som et mye bedre lerret enn den røde garasjeveggen. Klassen satt i
halvsirkel på bakken og var ivrige til å stille spørsmål. Det var noe få regndråper
under foredraget, men ikke noe som sjenerte.
Lasershow
o Ungene så ut til å ha det spesielt moro når Kai og Birger brukte laserepekere på
grasstrå, vegger og trær.

Det virket absolutt som at ungene hadde en artig opplevelse selv om været ikke gav mulighet for å se
noe som helst på himmelen.
Birger Andresen

