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Aftenen indledtes med en udsendelse om den danske raketgruppe Suborbitals, hvis

målsætning var at få en bemandet raket i rummet. Gruppen er stiftet af Kristian von

Bengtson og Peter Madsen og en del af udsendelsen foregik på Refshaleøen, hvor

gruppen byggede raketter og afprøvede raketbrændstof mm. Ligeledes fulgte vi

også gruppen under afprøvningerne af raketterne ud for østkysten af Bornholm.

De to stiftere var forløbet igennem langt fra enige om procedurer og lederskabet i

gruppen og under udsendelsen var det svært at løsrive sig Peter Madsens senere

handlinger i den selvbyggede ubåd.

I pausen kom jeg i tanke om et projekt fra min tid inden for undervisningssektoren,

hvor vi (en lille gruppe elever og lærere) i samarbejde med den jyske raketentusiast

gruppe Danish Space Challenge opsendte en raket fra militærets øvelsesområde ved

Borris. Raketten havde vi forsynet med hjemmelavet og hjemmeprogrammeret

måleudstyr samt faldskærm. I den forbindelse blev der lavet en 3-4 min lang

Youtube-optagelse og nu da vi på mødet var kommet i ”raketmode”, benyttede vi

lejligheden til at se denne optagelse as well.

Dernæst var Poul Græsbøll quizmaster på den obligatoriske astronomiquiz. Og Poul

havde desuden selv fremstillet den fine præmie til vinderen af quizzen.

Martin Jensen afsluttede aftenen med en gåde til de fremmødte. Gåden byggede på

en afkodning af The Arecibo Interstellar Message, som blev afsendt fra Arecibo

radio-teleskopet på Purto Rico i 1974. Beskeden blev sendt i FM-båndet med retning

mod kuglehoben M 13 i håbet om, at ”nogen” derude ville modtage, forstå og

måske besvare beskeden. Bag beskeden stod Frank Drake og Carl Sagan m. fl. fra

SETI-gruppen. De havde præsenteret beskeden til nogle dygtige kolleger, men ingen

havde været i stand til at knække koden, lige som der heller ikke blandt MAFs

medlemmer ved juleafslutningen var nogen, som kunne afkode beskeden. 

Så der er høje forventninger til ”intelligentsiaen” derude. 
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