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Bäste medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #2 2015.

Astronomi intresserar och fascinerar som inget annat, och med 593 medlemmar i
föreningen har fler ungdomar än någonsin möjlighet att upptäcka rymden
tillsammans. Mycket händer i AU och vi blommar nu ut för fullt även på lokal
nivå. Här kan du ta del av allt som är på gång i föreningen!

AU får 400 000 kr i
projektstöd
Det är ett stort år för Astronomisk
Ungdom och vi har all anledning att fira
- AU har nämligen beviljats 400 000 kr
från Myndigheten för ungdoms- och
civilsamhällesfrågor. Vi kommer
exempelvis att stödja framväxten av
lokalföreningar så att du kan träffa
andra medlemmar regelbundet, samt

http://us3.campaign-archive2.com/?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=41c8b5c43c&e=24762c3cc0


Kom på sommarens
astronomiläger
Är du mellan 13 och 25 år? Missa inte
årets höjdpunkt – sommarlägret på
Månstorps Scoutgård i Skåne! Den
14:e till 16:e augusti kan du sola, bada
och avnjuta späckade
astronomiföreläsningar tillsammans
med andra likasinnade. Ta chansen att
förgylla sommaren med rymd,
vetenskap och nya vänner! Anmälan
hittar du här. Sista anmälningsdag är
den 1:a augusti.

Vinn astronomiresa till
Alperna
Astronomisk Ungdom ska tillsammans
med Svenska Astronomiska Sällskapet
skicka en ungdom på astronomilägret
ESO Astronomy Camp i Italien den
26:e december till 1:a januari. Ta den
exklusiva chansen att vinna! Mer
information om tävlingen finns på
rymdbloggen.

skicka ut ideella för att föreläsa om
astronomi på skolor (mer info nedan).
Mycket spännande kommer alltså att
hända i föreningen framöver! Mer
information om projektet finner du här.

Astronomi i skolan
Astrononomicentrum, Astronomisk
Ungdoms senaste satsning, är ett
nationellt resurscentrum för astronomi
med syfte att stödja
astronomiundervisningen i Sverige,
hela vägen från lågstadiet till
gymnasiet. Under hösten kommer
ideellt aktiva medlemmar att ha
möjlighet att besöka skolor och föreläsa
om rymden i olika årskurser. AU står för
alla omkostnader. Kanske ses vi på din
skola?   

Lokalföreningar
AU expanderar likt universum och
lokalföreningarna blir allt fler. Vi har

https://www.astronomiskungdom.se/astronomilager/
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Vad händer i
styrelsen?
Astronomisk Ungdoms
förbundsstyrelse arbetar hela tiden för
att allt fler ungdomar ska få större
möjligheter att utveckla sitt
rymdintresse. Just nu tillsätter vi bl.a.
en projektgrupp för kommande läger
och följer upp Projekt Luna. Sommar
och höst kommer till stor del att ägnas
åt att utveckla, utvidga och stödja vårt
lokalföreningsnät, anställa en
projektledare till Astronomicentrum,
samt inreda vår alldeles egna
kanslilokal i Stockholm. Dessutom
planerar vi för fullt inför våra aktiviteter
under Astronomins dag och natt den
10:e oktober. Du är alltid välkommen till
oss med dina tankar om styrelsens
arbete! Maila oss gärna.

Alla älskar rymden
Astronomisk Ungdom verkar för att alla
ungdomar i Sverige någon gång ska ha
sett rymden genom ett teleskop. Det
projektet kallas för Luna. Vår
samarbetspartner, Astrosweden, är
Sveriges största återförsäljare av
teleskop. Oavsett om du letar efter ditt
livs första teleskop eller vill uppgradera
till något mer avancerat kan vi

officiellt antagit fyra lokalföreningar –
Astronomiska Föreningen i Uppsala,
Sirius i Stockholm, LASER i Kiruna,
och Nova Stella i Lund. Dessutom
arbetar ett gäng glada medlemmar hårt
inför uppstarten av ytterligare en
lokalförening i Göteborg.
 

Vill du starta en
lokalförening?
I våra lokalföreningar träffas unga
astronomiälskare för att umgås,
observera och diskutera astronomi
tillsammans. Vill du ansluta dig till en
lokalförening, eller kanske starta en
helt egen? AU står bakom dig hela
vägen från idé till färdig verksamhet!
Kontakta vår lokalföreningsansvarige,
Hera Wettergren, så hjälper hon dig. 

Vill du engagera dig?
AU behöver aktiva, stora som små!
Kanske vill du skriva ett inlägg på
rymdbloggen, vara med och anordna
ett läger, eller föreläsa om rymden på
en skola? Hör av dig till kansliet så

mailto:styrelse@astronomiskungdom.se
http://www.astronomiskungdom.se/luna/
mailto:hera.wettergren@astronomiskungdom.se?subject=Lokalf%C3%B6rening
mailto:kansli@astronomiskungdom.se


rekommendera deras kunniga personal
och lättförståeliga teleskopguider.
Klicka här.

hjälper vi dig att hitta ett projekt som
passar just dig.
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