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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom,
Här kommer medlemsbrev #1 2016.

Rymdsveriges 2016 har börjat, och astronomiiintresset bland unga utvecklas stadigt.
Årets vinterläger har redan gått av stapeln i Kiruna, verksamheterna i våra
medlemsföreningar har dragit igång för terminen och mängder av stjärnträffar och
rymdaktiviteter väntar under året. Snart nalkas också förbundets eget årsmöte, då
bl.a. en ny förbundsstyrelse ska väljas. Här kan du ta del av det allra senaste från
förbundet. 

Vill du inspirera
framtidens
astronomer?
Astronomicentrum utvecklas med
raketfart och vi söker nu föreläsare som

Anmäl dig till
Ungdomens Star
Party 2016
Missa inte vårens hetaste
astronomiläger för alla mellan 13 och
25 år. Anmälan är nu öppen till en
fullspäckad helg i Uppsala den 4-6

http://us3.campaign-archive2.com/?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=694dc1b719&e=24762c3cc0


vill inspirera unga skolelever i
astronomi och rymdteknik.
Astronomicentrum står för samtliga
mat- och resekostnader. Vill du föreläsa
om månens faser för förstaklassare,
tala om universums uppbyggnad för
niondeklassare, eller inspirera
gymnasieelever till fortsatt
rymdutbildning? Läs mer här, och
skicka in din ansökan senast den 19:e
februari. 

Rapport från AU:s
största läger någonsin
Ännu ett läger präglat av rymd och
astronomi har gått till ända. Alltifrån
Esrange och IRF, till norrsken, renar,
observationer och föreläsningar stod på
schemat när Astronomisk Ungdom
tillsammans med hela 48 taggade
ungdomar och ledare intog Kiruna i
början av januari. Rapporten från lägret
hittar du här.

Två sommarläger
2016?

mars, med föreläsningar, umgänge och
observationer. Missa inte chansen att
träffa andra rymdintresserade, titta i ett
stort teleskop och lära dig mer om
rymd och astronomi. Sista
anmälningsdag är den 28:e februari.
Anmälan och mer information hittar du
här.

Allt om Rosetta i
Rymdpodden #4
I Rymdpoddens fjärde avsnitt
intervjuas Anders Eriksson vid Institutet
för rymdfysik i Uppsala. Avsnittet
släpps senare i februari, och kommer
att göra en djupdykning kring Rosetta
och fysiken bakom kometfärder. Detta
och alla tidigare släppta avsnitt, om
bl.a. den holografiska principen och
solen, hittar du här.

Kallelse till årsmöte
Söndagen den 6/3 kl 13:00 är det dags
för förbundets årsmöte. Årsmötet
kommer att hållas i Häggsalen på
Ångströmslaboratoriet, Uppsala

https://www.astronomiskungdom.se/wp-content/uploads/2014/11/F%C3%B6rel%C3%A4sare_Astronomicentrum.pdf
https://www.astronomiskungdom.se/2016/01/18/aurora-borealis-2016-2/
https://www.astronomiskungdom.se/ungdomens-star-party/
http://www.astronomiskungdom.se/rymdpodden
http://www.astronomiskungdom.se/rymdpodden


Astronomisk Ungdom söker just nu
projektledare till sommarens
astronomiläger. Vill du utvecklas som
ledare och organisera föreläsningar,
workshops och andra aktiviteter
tillsammans med andra
rymdintresserade? Att anordna läger i
Astronomisk Ungdom är både roligt och
givande och i sommar hålls läger i flera
åldersgrupper: Astronomiläger (13-25
år) och Space Camp (9-12 år). Vi vill ha
din ansökning senast den 25 februari.
Läs mer här.

Rymdforskarskolan -
sommarforskarskola i
astronomi och
rymdteknik
Astronomisk Ungdom håller just nu på
att anställa en projektledare för nästa
stora satsning - Rymdforskarskolan.
Vår ambition är att unga i Sverige ska
ha möjligheten att lära sig mer om
rymden och den fysik som beskriver
alltifrån stjärnor och planeter till
rymdraketer och satelliter, samt få en
inblick i karriärmöjligheterna i den
svenska rymdbranschen. Därför
kommer vi att ge gymnasieelever
möjligheten att delta i en
sommarforskarskola av hög kvalitet
redan sommaren 2016. Mer information
om projektet kommer inom kort. 

universitet. Under årsmötet kommer ett
flertal stadgeändringar att behandlas,
och en ny förbundsstyrelse ska väljas.
Hoppas vi ses där - din röst är
värdefull! Handlingarna hittar du här
senast en vecka innan årsmötet.

Fysikens filosofi i
Uppsala
Den 25:e februari är det dags för
rymdföreläsning i Uppsala.
Astronomisk Ungdoms lokalförening
Astronomiska Föreningen anordnar en
föreläsning med Lars-Göran
Johansson, professor i teoretisk filosofi
vid Uppsala universitet, dit samtliga
medlemmar i Astronomisk Ungdom är
välkomna. I mars kommer också en
resa till Stockholm för en öppen
föreläsning på AlbaNova, Stockholms
universitet, att genomföras. Vill du följa
med? Kontakta då styrelsen i
Astronomiska Föreningen. Mer
information hittar du i föreningens
egen facebookgrupp.

https://www.astronomiskungdom.se/wp-content/uploads/2014/11/Sommarl%C3%A4ger_2016.pdf
https://www.astronomiskungdom.se/arsmote/
https://www.facebook.com/events/226691040999382/
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Vad händer i
styrelsen?
Sittande förbundsstyrelse blickar
tillbaka på ett händelserikt år
och planerar för fullt inför kommande
årsmöte. Ordförandens personliga
årskrönika över 2015 finns att
läsa här. Dessutom håller en
projektledare för nästa stora projekt,
Rymdforskarskolan, på att anställas
och arbetsintroduceras. En gedigen
förbundspolicy är under konstruktion,
måldokument finputsas och
verksamhetsårets allra sista
styrelsehelg är avklarad. Snart lämnas
stafettpinnen över till nästa styrelse.
Kontakta gärna styrelsen om du vill
veta mer om vad som händer bakom
kulisserna i Sveriges största
rymdnätverk för unga. 

Remissvar till
regeringen
Astronomisk Ungdom hoppas kunna
påverka politiken i Sverige och därmed
främja ungas astronomi- och
vetenskapsintresse. Därför har vi
skickat in ett remissvar på regeringens
betänkande "En rymdstrategi för nytta
och tillväxt". Betänkandet är resultatet
av regeringens utredning kring en
nationell rymdstrategi. Läs hela
remissvaret här.

Rabatterade böcker
om astronomi, rymd
och vetenskap
Som vanligt kan du som medlem i
Astronomisk Ungdom köpa böcker till
specialpris hos förlaget Fri Tanke. Välj
bland titlar av bl.a. Ulf Danielsson,
Christer Fuglesang, Bengt Gustavsson,
och Marie Rådbo, och läs om allt ifrån
Higgspartikeln till svarta hål och mörk
materia. Ange koden 67312. Klicka här
för att ta del av rabatten.

https://www.astronomiskungdom.se/2015/12/31/arskronika-astronomisk-ungdoms-2015/
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