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Vin med la Cour
Se med hver søndag eftermiddag på 24NORDJYSKE

Druer, årgange, bouquet 
fra Portugal

Sol for mør kel Sen trin for trin  Foto: Ju lie H. Jus te sen  

Til Kina for at se år hun dre dets  sol for mør kel se

til – 09:29:22, alt så godt og vel 5 mi nut
ter.

Fug le ne gik til ro langs sø bred den, og 
Ve nus og Si ri us sås ty de ligt på den for
mør ke de dag him mel.

Da Må nen be gynd te at slip pe fri af So
len, glim te de den an den dia mant ring. 
Det te er det far li ge øje blik, hvor man 
skal be skyt te øj ne ne med det sam me. 
De har nem lig væn net sig til mør ket un
der to ta li te ten, og pu pil ler ne er vidt åb
ne.

Et fan ta stisk skue, hvor So lens lys 
først bry der frem gen nem bjer ge ne på 
Må nen og lyn hur tigt bli ver til en funk
len de dia mant. 

Dra gen spyt ter sit byt te ud!
Man ge lag de mær ke til, at den ne dia

mant blev oran ge far vet på grund af gas
ser fra So len. Så det var mås ke sna re re 
en ru bin, vi så!

Man ge re ak tio ner
Re ak tio ner på det te nat urens skue spil 
går fra nøg ter ne ob ser va tio ner af fæ no

me net til fø lel ses la de de ud brud. Der er 
nog le, der har set man ge sol for mør kel
ser før. For an dre er det før ste gang.

”En over væl den de og cho ke ren de 
skøn op le vel se, der van ske ligt kan be
skri ves med ord”.

”Bad til Gud om sky frit ud syn og der
med en gud dom me lig for løs ning”.

”Det her var num mer 5 og sta dig en 
stor op le vel se. Ser frem til den næs te”.

”Stil he den! – I de fem mi nut ter og 30 
se kun der, som for mør kel sen va re de, 
blev den utro ligt stø jen de by Wu han 
stil le”

Dis se  og man ge an dre  var or de ne 
fra gæve nord jy der og an det godt folk fra 
det øv ri ge Dan mark.

Efter den for mi dab le op le vel se for os 
hel di ge blev res ten af ti den i Wu han 
brugt på fej ring af be gi ven he den. Og så 
var det tid til gen syn med Bei jing. 

Heldigvis er der på så dan en rej se 
man ge an dre ting at op le ve. Den Kinesi
ske Mur, Minggravene, Bird’s Nest, den 
bal sa me re de Mao, det ki ne sis ke køk
ken, Pe kingman den, Pe kingan den og 
alle de fjol le de ind køb! 

Vi var gla de for, at vi fik købt en skild
pad de til vor kas se rer i foreningen. Han 
har væ ret pri mus mo tor i ar ran ge men
tet og til ret te læg gel se af tu ren. ”Xìe 
xìe!” Man ge tak!

Her blev også prut tet om pri sen, men 
kun til en vis græn se, så vi tror vir ke lig 
på, at den er la vet af ægte jadesten! 

De norDjySke ama tør - 
astro no mer er klar til at  
be und re den kom men de  
sol for mør kel se.  
Foto: Ju lie H. Justesen

AviS for Si De frA Wu han da gen efter sol for mør kel sen.

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. I dag 
hand ler det om foreningens rej
se til Kina for med egne øjne at 
opleve århundredets fineste sol
formørkelse.

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

FAK TA
nAfA Skri ver i norD jySke

Den enes død  den andens 
brød. Mere præcist kan man 
ikke beskrive konsekvenser
ne af fremtidige klimaforan
dringer. For mens forandrin
gerne vil medføre død og li
delse i store dele af verden, 
vil det i Danmark give re
kordstore indtægter for tu
risme og landbrugserhver
vene. Det viser beregninger 
og prognoser over fremtidi
ge klimaforandringer, som 
verdens største genforsik
ringsselskab, Munich Re 
Group, har lavet og stillet til 
rådighed for Berlingske 

Business. 
Prognoserne fra Munich 

Re viser, at den gennemsnit
lige temperatur i Skandina
vien vil stige med 0,6 til 2,5 
grader frem mod 2025. I 
2050 vil den gennemsnitlige 
temperatur være steget med 
mellem 1,7 og 3,8 grader. 
Allerede i dag er der i gen
nemsnit 1,5 grader varmere 
i Danmark end i 1870'erne. 
På den lange bane viser pro
gnoserne, at somrene fra 
2080 vil være kendetegnet 
ved op til 25 procent mindre 
nedbør. På den negative side 

vil stormene om vinteren 
være op til 10 procent krafti
gere, og stormflodsniveauer 
vil stige mellem 70 og 180 
centimer. Vinternedbørs
mængde vil stige med op til 
40 procent, viser Munich 
Res prognoser. 

 Danmark er heldig  I står 
til at høste meget store for
dele af klimaforandringer
ne, mens I kun må finde Jer i 
mindre ulemper, siger pro
fessor Peter Höppe, direktør 
for Munich Res klimaafde
ling.

 /ritzau/

Klimaændring guld 
værd for Danmark
GevinSt: Et varmere klima kan give turisme- og land-
brugserhvervene gyldne tider

menS forAnDrinGerne vil medføre død og lidelse i store dele af verden, kan det i Danmark give re-
kordstore indtægter for turisme- og landbrugserhvervene. Foto: Jens Nørgaard Larsen/Scanpix


