Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Bäste medlem i Astronomisk Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #2 2014. Vi är nu 306 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!

Populär Astronomi till
alla medlemmar

Astronomiläger i augusti
Snart hålls vårt nästa astronomiläger! Den 6-10
augusti träffas vi i Göteborg för att lyssna till
astronomiföreläsningar, gå på studiebesök på
Onsala Rymdobservatorium, besöka
Slottsskogsobservatoriet, och mycket annat. Kom
och träffa andra som gillar rymden! Kolla in

Det ska vara förmånligt att vara
medlem i Astronomisk Ungdom.
Därför har vi beslutat att ge
tidskriften Populär Astronomi gratis
till alla medlemmar (ordinarie pris
250 kr/år)! Så när vi nu snart
uppdaterar medlemsregistret så
kommer vi samtidigt fråga dig om
du vill ha en prenumeration. Håll
utkik i inkorgen!

schemat och anmäl dig här:
http://www.astronomiskungdom.se/astronomilager/
Sista anmälningsdag är den 3:e augusti.

Uppdatering av
medlemsregistret

Läs om vårt senaste
astronomiläger
Vårt fjärde astronomiläger gick av stapeln i Uppsala
i slutet av mars. Över 30 medlemmar träffades en
helg för att lyssna till föreläsningar, använda
teleskop, diskutera rymden, och inte minst lära
känna varandra. Läs mer om vad som hände på
lägret och se bilder på vår blogg.

Aktivitet i sociala medier
Den senaste tiden har vi satsat på att synas mer i
sociala medier och hålla vår blogg uppdaterad om
saker som händer i rymdvärlden. Detta är möjligt
tack vare medlemmar som håller våra flöden
uppdaterade. Om du är intresserad av att bli
skribent på vår blogg eller Facebooksida så tveka
inte att höra av dig till
info@astronomiskungdom.se!

Eftersom AU inte har någon årlig
medlemsavgift så måste alla
medlemmar bekräfta till
medlemskap på annat sätt vare år.
Vi kommer därför inom kort att
skicka ut ett mail till alla er som
blev medlem innan årsskiftet där ni
ombeds att bekräfta att ni vill
fortsätta vara medlemmar i
föreningen. Som vi nämnde ovan så
får alla som stannar kvar som
medlemmar en gratis prenumeration
av Populär Astronomi!

Samarbete med
Astrosweden
Vi har ingått i samarbete med
Astrosweden! Tack vare dem ökar
våra möjligheter att främja intresset
för astronomi hos ännu fler barn och
unga. Besök gärna deras hemsida
om du vill lära dig mer om teleskop
och kanske funderar på att köpa ditt
första.

Allt om Rymden
Vårt samarbete med den nya
populärvetenskapliga tidskriften Allt
om Rymden fortsätter. Just nu får
du som vill testa på praktisk
astronomi följande teleskoperbjudande:
http://www.allt-om-rymden.se/kika

följ oss på Facebook

följ oss på Twitter

Följ oss på Instagram
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