Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Bäste medlem i AU!
Här kommer medlemsbrev #1 2015. Vi är nu 523 medlemmar i
föreningen, och vi blir fler för var dag. Rymden intresserar och fascinerar som
inget annat, och i AU får vi träffa nya vänner och utveckla vårt gemensamma
intresse. Varsågod att ta del av några nyheter i föreningen!

Kom på nästa
astronomiläger
Fredag till söndag nästa vecka, 27/2
- 1/3, går Ungdomens Star Party av
stapeln i Stockholm. Under helgen
kommer vi att lyssna på
föreläsningar, besöka KTH’s
rymdavdelning, umgås, och ha
historiens första AU-sittning! Alla
mellan 13 och 25 år är välkomna att
delta. Anmäl dig här!

Vetenskapsfestivalen
Den 18 april kommer Astronomisk
Ungdom att delta i
Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Festivalen har varje år ca 70 000
besökare och är därmed ett av
Europas ledande

populärvetenskapliga evenemang. Vi
kommer att föreläsa om liv rymden,
visa himlakroppar genom teleskop,
och observera Vintergatan med
radioteleskop. Du som medlem i AU
är varmt välkommen att delta i våra
programpunkter! Se hit för mer info.

Årsmöte
Föreningens årsmöte kommer att
hållas i samband med USP på Älvsjö
Scoutgård i Stockholm. Söndagen 1
mars kl. 10:00 kallas medlemmar
till det. För att kunna fatta
välgrundade beslut under årsmötet
är det viktigt att läsa handlingarna;
dessa finns här.

Delta i Sommarlägret
Årets sommarläger, Ölands
stjärnläger, kommer att hållas på
Öland vid orten Skogsby. Det
kommer att vara ett sexdagarsläger
där sol och bad blandas med
astronomi och fascination till följd av
spännande föreläsningar,
observationer, workshops, med
mera och ett gäng helt nya
aktiviteter för i år. Lägret kommer
att hållas mellan den 28 juli och den
2 augusti. Mer info kommer snart!

Engagera dig
Vill du engagera dig i föreningen?
Vill du vara med och arrangera
nästa astronomiläger eller skriva om
rymdnyheter i våra sociala kanaler?
Eller har du en helt egen idé? I så
fall kan du läsa mer om
engagemang här!

Starta en egen

lokalavdelning
Vill du starta upp en ny
lokalavdelning i din hemort? Vi ger
dig all hjälp du behöver från idé till
verksamhet. Maila Hera Wettergren
för mer info. För närvarande är en
lokalavdelning i Lund under
uppstart. Om du är intresserad av
deras verksamhet, eller vill
medverka i uppstarten, kan du
maila theodor.de.sousa@gmail.com

Lokalavdelningar
AU har för närvarande tre
lokalavdelningar: i Stockholm,
Örebro, och Uppsala. Vår
lokalavdelning i Uppsala, Ångströms
Astronomiska Sällskap, anordnar
regelbundet observationskvällar,
filmvisningar, bokcirkel och
forskarmöten. Om du är intresserad
av att komma i kontakt med
Uppsala-avdelningen kan du maila
oskar.tegby@astronomiskungdom.se

Följ oss på Facebook

Följ oss på Twitter

Följ oss på Instagram
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