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Pinse  i Polen 4 dage 
1/2-pension, dans til levende 

musik pinselørdag 

Med besøg i Berlin afr. 29/5 

Pris kr. 1795.- 
Prag 5 dage 

1/2 -pension og udflugter 

afg.  3/6   Pris  kr. 2795.- 
VI  HAR OGSÅ  REJSER TIL     
Krakow, Prag, Rhinen, Harzen 

Wien,  Tyrol, Slotsferie Polen,   

Flodkrydstogt Mosel og Rhinen  

Nord Tjekkiet med Dresden, 

Syd Tjekkiet

Grenaa Rejser 
Tlf.  86 32 58 13 
www.grenaarejser.dk 

“Kennedy Arkaden” · J.F. Kennedys Plads 1 · Aalborg
Billetbestilling: Tlf. 70 13 12 11 fra 9.30-21.30 eller på nettet: 

www.kino.dk. Billetkontoret åbner i dag kl. 10.30

Fanboys: 12.15-14.30-16.45-19.15-21.30 

Wolverine:  To.11  
 11.15-13.45-16.15-18.45-21.20  
Duplicity: 18.45-21.30 Tfa.

baaDer-meinhoF komplekset:  To.15
 15.00-20.20 
knoWing: 21.30 To.15

17 again: 11.30-16.30-19.00-21.30 Tfa. 

gran torino: 13.45-18.45-21.20 To.11

Fast & Furious 4: 18.00-21.30  To.11 

kærestesorger: 15.45 Fru.7 
mænD Der haDer kvinDer:  To.15 
 15.00-18.15
porco rosso: 11.15-13.30 - Dk. tale Tfa. 

monsters vs aliens:   Fru.7
   11.15-13.30-15.45 - Dansk tale
vølvens ForbanDelse: 11.00-13.00
karla & katrine: 11.00-13.00 Tfa. 

Vesterbro 49 · Tlf. 98 12 01 84
Fra kl. 15.30 eller tlf. 70 13 12 11 fra 9.30-21.30 · www.kino.dk

12.45-15.30-18.30-21.15 To.11

www.startrekfilmen.dkwww.startrekfilmen.dk

www.startrekf ilmen.dk

Org.: 11.15-13.45-16.15-18.30-21.00  
M/dk. tale:  11.30-14.00-16.30-18.50 Tfa.

HUN HAR DET BEDSTE FRA TO VERDENER…
NU ER HUN TVUNGET TIL  AT VÆLGE EN.

M E D  12  H E L T  N Y E  S A N G E

M I L E Y  C Y R U S

WWW. HANNAHMONTANAFILMEN. DK

ALLE
TALER 

DANSK

mænD Der haDer kvinDer:  To.15
 16.30-20.15
baaDer-meinhoF komplekset: To.15
 16.00-19.30  
slumDog millionaire: 16.10-18.45 
public enemy no. 1: 21.15  To.15

 Vises i

 Vises i

Vises i både  
org. vers. og  

m/dk. tale

afholder
ekstraordinær generalforsamling

på foreningens kontor:
Boulevarden 11, 1. tv., 9000 Aalborg,
tirsdag den 19. maj 2009, kl. 16.00

med følgende dagsorden:
Forslag til vedtægtsændringer.

Bestyrelsen
Aalborg Grundejerforening, Boulevarden 11, 1., 9000 Aalborg

SOMMERCRUISE 
FRA KØBENHAVN 
TIL DE NORSKE 
FJORDE

Supertilbud - 7 nætters cruise 

Juli eller august fra kr.           3.635
Kahyt med bad/toilet, helpension,  
aktiviteter, underholdning og afgifter.

Anløb: Oslo ƒ Stavanger ƒ Bergen ƒ Kiel

pris pr. pers. / begrænset plads / udvalgte afgange 

DSB Rejsebureau Cruise
70 13 14 18 - tryk 2 for cruise
www.dsb.dk/cruise

DSB Rejsebureau Cruise
70 13 14 18 - tryk 2 for cruise
www.dsb.dk/cruisewww.dsb.dk/cruise      BØRN 

  U/18 ÅR 
 KUN 
1.400

”Kendt clairvoyant og healer Gina Allan-Evans 
og hendes mand Rhys Evans 

som er Maori Shaman gæster Sønderholm fra 10.maj og 
til 14. juni. Der kan bestilles sessions hos dem på 

Tlf. 61 74 11 10 efter kl. 16.00. Søndag den 10.5, kl. 19.00 
er der en aften med Gina Allan ”Full Moon Meditation”.
Tirsdag den 12.5, kl. 19.00 er der en aften med Gina med 

temaet ”Angels” Alle er velkomne - adressen er 
Niels Bugges Vej 26, Sønderholm.

Sygehusstruktur 
på dagsordenen
Tirsdag den 12. maj kl. 14 holder politikerne i Regi-
onsrådet sit månedlige møde i Region Nordjylland. 
Det foregår i Regionshuset, Niels Bohrs Vej 30, Aal-
borg Øst. Politikerne skal blandt andet diskutere frem-
tidens sygehusstruktur i Nordjylland i en sygehusplan, 
regionens regnskab for 2008 og regionens yderligere 
redegørelse til regeringens ekspertudvalg om sygehus-
byggerier herunder også en analyse, der sammenligner 
udbygning af Aalborg Sygehus Syd i forhold til nybyg-
geri i Aalborg Øst.

Alle er velkommen til mødet. 
Du kan også følge det direkte 
på www.direkte.rn.dk 
Inden mødet kan du læse 
dagsordenen på www.rn.dk 

NYT
fra regioN NordjYllaNd

Paraguay - Efterår 2009
Nr. 906 24. september - 15. oktober kr. 18.200,00
Nr. 96 15. okt. - 2. nov. Pantanal kr. 19.400,00
Nr. 97 3. november - 24. november kr. 18.200,00
Nr. 98 25. november - 16. december kr. 18.200,00

Peru - August 2009
Nr. 95 28. august - 17. september kr. 23.400,00

Inkl. 

3 ugers

fuld 

pension

Paraguay / Peru

www.paraguayrejser.dk
Telefon 97 47 60 80 · rejser@paraguayrejser.dk

RESTPLADSER!
Polen/Sudeterne: 5 dg/4 ntr: 
27/4, 20/5, 15/6, 6/7, 13/7 fra 2195.-
Berlin: 5 dg/4 ntr: 
27/4, 20/5, 15/6, 6/7, 13/7  fra 2495.-
Prag: 7 dg/6 ntr: 16/5, 
30/5, 27/6, 19/7  fra 3395.-
St. Petersburg 8 dg/7 ntr: 
16/5, 27/6, 18/7, 29/8 fra 5995.-
Baltikum 9 dg/8 ntr: 
16/5, 4/7, 1/8, 29/8 fra 6995.-

Desuden Slovenien, Kroatien, 
Krydstogter, Kurrejser

Østeuropa Rejser
Tlf.: 97 25 25 24

www.osteuropa-rejser.dk

ROCK
I FREDERIKSHAVN

Fredag og lørdag den 22.-23. maj 2009
Dyrskuepladsen,  Knivholt, Frederikshavn

RUNRIG - NEPHEW
KIM LARSEN & KJUKKEN
GNAGS - ANNE LINNET
JOHNNY MADSEN
SYS BJERRE
MICHAEL LEARNS TO ROCK
HUSH  - DIE HERREN
ØSTRE GASVÆRK
TOURNESOL
SUPERSTITION
POUL A. WARREN

BESØG ROCK I FREDERIKSHAVN PÅ FACEBOOK

VIP-BILLETTER
2 dages billet, adgang til VIP-

området på festpladsen, egne 

toiletter, lækker buffet

lørdag aften fra kl. 17.30.

598,- 798,-
Guld VIP-billetten til 798,-

er incl. 10 stk. ølbilletter

2-DAGES
BILLET  445,-

+ gebyr

Arrangør: Sportens Venner

FORSALG:
www.festivalbilletter.dk
Alle Nordjyske Banks afdelinger i Nordjylland
På Festivalbilletter kan du selv udprinte
din billet som scannes ved indgangen.

NU 

7.500 

SOLGTE 
BILLETTER

YDERLIGERE INFORMATION OM BILLETPRISER, VIP-BILLETTER
OG NATBUSSER PÅ WWW.ROCKIFREDERIKSHAVN.DK

Store Verden A/S. Telefon 70 10 03 02. www.storeverden.dk

Specialpris på ovennævnte afgange kun kr. 

16.990,- pr. person ved to pers.

Rekvirer specialbrochure og komplet rejsebeskrivelse.

Malaria-fri safari i sydafrika
Matswani Safari lodge *****, afgang 7/7, 14/7, 21/7, 8/9 og 
20/10 2009 fra Kastrup og Billund, 10 dage/8 nætter
Et ophold på Matswani Safari Lodge i Sydafrika er en oplevelse i sig selv.  
Store Verden har sammensat en særlig pakke indeholdende følgende:
l  Fly fra Kastrup og Billund til Johannesburg t/r
l  7 nætter på det eksklusive Matswani Safari lodge i luksuriøse bungalows med 

eget bad og toilet, samt aircondition 
l  1 nat på Holiday Inn i Pretoria
l  Fuldpension med madoplevelser i særklasse
l  4 dage med guidet fotosafari i åben safaribil i Matswani reservatet
l  Champagne og solnedgang over Sunset Rock
l  Rundvisning på reservatets avlsprojekter for næsehorn, nyala og sabelantilope
l  Traditionel afrikansk Champagne-brunch ved Leopard Rock
l  Guidet vandretur med fokus på den lokale flora og fauna
l  Cocktail og wildlife briefing
l  Dansk- og engelsktalende guide på stedet
l  Guidet rundtur i Pretoria med bl.a. Voortrekker monumentet, Union Building og 

i Johannesburg, med besøg i Soweto og Apartheid Museum

Det sker....

Hovedsponsor:

Fredag den 15. maj  kl. 20.00:
Peter Caulton & Ring of fi re
“Jonny Cash Tribute” Entré kr. 150,-

Onsdag den 20. maj kl. 20.00:
Comedy Klubtour 2009
“En aften med...”
Mikael Wulff · Thomas Warberg · Jacob Nielsen
OBS! Aldersgrænse på FBI Klubtour 15 år

Fredag den 29. maj kl. 20.00:
Sir Henry & His Butlers
“60’er musik” Entré kr. 150,-

Fredag den 12. juni kl. 20.00:
Die Herren
“U2” Entré kr. 150,-

STUBHUSET
Grangårdsvej 11, 9530 Støvring

Tlf. 96 82 96 11
stub@stubhuset.dk · www.stubhuset.dk

BILLETTER:
Tlf. 96 82 96 11
billet@stubhuset.dk

Dørene til salen 
åbnes kl. 19.00

Priser excl. gebyr

BILLETNET SALGSSTED! 

Entré kr. 110,-

yr Mulighed for køb af 
koncertmenu Ring 96 82 96 11 

og hør nærmere

DDD tt kk

www.tigerrejser.dk
RHINEN

5-6 dages rejser med 4 stjernet 
bus. Centralt hotel i Rüdesheim 
by. Halvpension og gode ud-
���������������������������������
Flammer og Vinfest.
Pris 5 dage ............ fra kr. 2.895
Pris 6 dage ............ fra kr. 3.445

Meddelelser

Forlystelser

Ferie og rejser

Offentlige bekendtgørelser

Forlystelser

Hver mandag i
NORDJYSKE Stiftstidende

SOL PLET TER PÅ VIR KER so lens 
strå ling og er der for un der mis-
tan ke for også at kun ne på vir ke 
Jor dens kli ma. 
 Foto: Jes per Grøn ne

I år er det Astro no mi ens År, og der for vil de nordjyske ama tør ast ro no mer i 2009 give NORD JYSKEs læ se re mu lig hed for  {
et ind blik i de res fa sci ne ren de hob by mel lem him mel og jord.
Fle re gan ge i lø bet af året vil NAFA skri ve en ar ti kel om, hvad der sker på stjer ne him len ak tu elt. I dag hand ler det om so len.

Man kan læse mere om NAFA på in ter net ad res sen www.nafa.dk. {

FAK TA
NAFA SKRI VER 
I NORD JYSKE

DET ER en god af slut ning på da gen, når man be trag ter sol ned gan gen.  Foto: Jes per Grøn ne

Af Per Rieffestahl
redaktion@nordjyske.dk

Det kan være svært at 
se stjer ner ne om 
som me ren. So len 

krav ler ikke så langt ned un-
der ho ri son ten, og stjer ner-
ne bleg ner i ly set fra den. 

Vi ta ler om for skel li ge for-
mer for tus mør ke, alt efter 
hvor langt nede so len er. 
Bor ger ligt, nau tisk og astro-
no misk tus mør ke.

Ti den er alt så nu inde til at 
kig ge på de lys stær ke him-
mel ob jek ter.

Heldigvis kan man sag tens 
se ”Som mer tre kan ten” om 
nat ten med de kla re stjer ner 
Deneb, Vega og Altair i stjer-
ne bil le der ne Sva nen, Ly ren 
og Ør nen.

Hvis man er me get ener-
gisk, kan man i den ne må-
ned se hele fem pla ne ter 
uden brug af kik kert. 

Her i be gyn del sen af maj 
ta ger vi af sked med af ten-
stjer nen Mer kur. 

Sa turn er sta dig syn lig, og 
Jupiter kan ses efter mid nat. 
Ve nus og Mars står lavt i ho-
ri son ten og er for de mor-
gen due li ge. 

Man kan også fort sæt te 
med at stu de re må nen.

Men hvor for ikke give sig i 
kast med so len?

So len er en stjer ne - og til-
med den, der er nær mest på 
os. Vo res stjer ne!

Man si ger, at so len står op 
i øst og går ned i vest, men 
det er kun del vis rig tigt. Det 
sker fak tisk kun på to tids-
punk ter i lø bet af året. Ved 
for års jævn døgn i marts og 
ved ef ter års jævn døgn i sep-
tem ber. 

I som mer ti den ved som-
mer sol hverv er so lens dag-
bue stor, og den står op i 
nord øst og går ned i nord-
vest.  

Næs ten alle lys fæ no me ner 
på him len skyl des so lens lys.

Ved sol op gang og især sol-
ned gang er det spek ta ku-
lært.

Dels ser den stør re ud, 
dels har him len en mas se 

far ver. Hvor for den ser stør-
re ud, er en op tisk il lu sion. 
So len har ikke ænd ret stør-
rel se. 

Det te fæ no men, som også 
gæl der må nen (måneillusio-
nen), er ble vet grun digt ud-
fors ket, men man har end nu 
ikke fun det frem til den en-
de li ge og vand fas te teo ri. 

Et lil le eks pe ri ment, man 
kan for eta ge sig, er føl gen-
de: Stil dig med ryg gen mod 
so len/må nen, når den er tæt 
på ho ri son ten. Buk der næst 
ho ve det ned og se på so len 
el ler må nen mel lem dine 
spred te ben. Vup ti, så har 
so len/må nen den ”rig ti ge” 
stør rel se igen!

Far ver ne er gul li ge, oran-
ge og røde, for di so lens lys 
skal igen nem en stør re del af 
at mo sfæ ren, når den er 
langt nede. Der ved bli ver 
den blå og grøn ne del af ly-
set spredt, og kun det røde 
og lang bøl ge de lys når vore 
øjne.

Støv og røg på vand drå ber 
er også med til at far ve sol-
ned gan gen.

Den er der slet ikke
Man bli ver også ud sat for 
an dre mærk vær dig he der.

Når man sid der ved Ves-
ter ha vet og ser so len gå ned 
og si ger: ”Så, nu gik so len 
ned”, pas ser det fak tisk ikke.

So len gik i vir ke lig he den 
ned lidt før, du så det. Den 
ses på him len, selv om den 
slet ikke er der.

Det skyl des ly sets bryd-
ning i at mo sfæ ren.

So len er som sagt en stjer-
ne. Det vil sige, at den be står 
af gas ser, brint og he li um. 
Man kan godt til la de sig at 
sam men lig ne den med en 
me get lang somt eks plo de-
ren de brint bom be. 

Dens kraf ti ge lys skyl des 
dens kor te af stand fra os, 
men også, at den er me get 
varm.

På over fla den ca. 6000 
gra der. Inde i mid ten ca. 15 
mil li oner gra der.

Dis se vold som me tem pe-
ra tu rer skyl des atomkerne-

processer i dens ind re. Når 
fire brint ato mer smel ter 
sam men, bli ver der dan net 
ét heliumatom og en mas se 
ener gi. Det te kal des fu sion.

So len mis ter 4 mil li oner 
tons pr. se kund i den ne pro-
ces. Da den er så stor, vil den 
kun ne bli ve ved med at skin-
ne i ca. 5 mil li ar der år end-
nu.

Til sidst vil so len, som vi 
ken der den, gå til grun de. 

In den dens en de ligt vil so-
len svul me op og bli ve til en 
rød kæm pe stjer ne, som vil 
op slu ge Mer kur, Ve nus og 
Jor den.

Se ne re bli ver den kol de re 
og skrum per ind, og der med 
bli ver den en hvid dværg.

På over fla den er der ofte 
sol plet ter. Un der ti den man-
ge - un der ti den slet in gen.

Ga li leo Ga li lei ob ser ve re-
de sol plet ter i 1600-tal let, 
og det si ges, at hans til ta-
gen de blind hed skyld tes, at 
han ikke tog sig i agt for so-
lens strå ler set gen nem en 
kik kert.

Man må al drig ret te kik-
ker ten mod so len uden at 
have for be redt sig grun digt! 

Man kan bli ve blind på få 
se kun der. 

Ga li lei vid ste ikke, hvad 
det var, han så. Det ved vi. 

Sol plet ter vi ser no get om 
so lens ak ti vi tet, og at den ne 
ak ti vi tet har en vis re gel-
mæs sig hed. Solpletcyklen er 
på ca. 11 år. I øje blik ket er vi 
inde i en pe rio de med me get 
få plet ter. 

Et solpletminimum. 
Den dan ske for sker Hen-

rik Svensmark har en teo ri 
om, at so lens ak ti vi tet og 
den kos mis ke strå ling har 
be tyd ning for sky dan nel sen 
i vor at mo sfæ re.

Og der med også for tem-
pe ra tu ren på Jor den.

Hans teo ri er in te res sant, 
men også kon tro ver si el, for-
di den pe ger på an dre grun-
de til tem pe ra tur stig nin ger 
end lige net op ud slip af kul-
diox id.

So len er vo res 
egen stjer ne
AF TEN HIM LEN: I de lyse som mer næt ter er det tid 
til at kig ge på de lys stær ke him mel ob jek ter


