Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #3 2015.
Vi är nu hela 608 medlemmar i förbundet, och vi fortsätter hela tiden att växa.
Rymden intresserar och fascinerar som inget annat, och Astronomisk Ungdom
blir en allt större mötesplats för rymdintresserade ungdomar. Mycket händer i vårt
förbund, och här kan du ta del av sommarens alla nyheter. Vi önskar dig en sommar
full av rymd och astronomi.

Sista chansen - anmäl
dig till sommarlägret!
Du har väl inte missat att anmälda dig
till Astronomisk Ungdoms
astronomiläger den 14 - 16 augusti?
Kom och träffa nya vänner, lär dig mer
om rymden och snacka astronomi. Du

Projekt Luna
En av Astronomisk Ungdoms
ambitioner är att alla barn och unga i
Sverige någon gång ska ha sett
rymden genom ett teleskop. Vi vill,
tillsammans med Astrosweden, få
svenska folket att vända blicken mot

hittar hela det fullspäckade schemat,
med populärvetenskapliga
föreläsningar av två professorer,
observationer med teleskop,
rymdfilm, och kurs i astrofoto, på
hemsidan. Det finns fortfarande platser
kvar, så anmäl dig nu! Sista
anmälningsdag är 1:a augusti.
Information och anmälan hittar du här.

rymden, genom att på allmänna platser
erbjuda visningar av stjärnhimlen och
våra närmaste himlakroppar. Delar du
vår vision? Vill bli projektledare
för Projekt Luna? Ansök senast den
20:e augusti. Läs mer här!

Rymdpodden #2
Vill du projektleda ett
läger?
Att driva projekt är både kul och
givande. Vill du anordna ett vinterläger i
rymdstaden Kiruna? Träffa drivna
astronomiintresserade och utvecklas
som ledare? Eller vill du utveckla
konceptet Ungdomens Star Party i
Uppsala i vår? Astronomisk Ungdom
söker nu projektledare för dessa två
läger. Tveka inte att söka! Vi vill ha din
ansökan senast den 20:e augusti. Mer
info hittar du här.

Nästa avsnitt av Rymdpodden,
Astronomisk Ungdoms podcast om
fysik och astronomi, finns nu ute.
Denna gång intervjuar vi Ulf
Danielsson, professor i teoretisk fysik
vid Uppsala universitet. Temat är bl.a.
mörk energi och mörk materia. Lyssna
här!

Min Stora Dag på La
Palma

Mikael Lidström
vinnare av tävlingen

Stiftelsen Min Stora Dag är en
organisation som uppfyller svårt sjuka
barns önskedrömmar. Förra sommaren
fick Astronomisk Ungdoms ordförande,
Mikael Ingemyr, chansen att uppfylla
rymdintresserade Birks önskedröm

"Namnge en
exoplanet"

genom ett besök på Roque de los
Muchachos Observatory på La
Palma. Läs Birks reseberättelse här.

International Astronomical Union
kommer i augusti att namnge 47
exoplaneter och stjärnor, efter förslag
från astronomiföreningar världen över.
Astronomisk Ungdom kommer att
skicka in vinnarbidraget från vår egen
tävling "Namnge en exoplanet",
inskickat av Mikael Lidström; nämligen
att namnge stjärnan och exoplaneten i
systemet 51 Pegasi b till Carl
respektive Dot. Läs mer på
Rymdbloggen.

Styrelsehelg i
Göteborg

Årligt bidrag till
lokalföreningarna
Aktiva i våra nya lokalföreningar
arbetar för fullt för att kunna erbjuda
alla medlemmar rymdiga aktiviteter i sin
stad. För att stödja deras arbete
beslutade Astronomisk Ungdom
nyligen om ett bidragssystem gällande
samtliga lokalföreningar; 2500 kr i
startbidrag, därefter 2500 kr årligen
samt 50 kr per medlem och år. Vi
hoppas att bidragen kommer att
möjliggöra många astronomiska
aktiviteter ute i landet. Läs mer om
lokalföreningarna här.

Den 16-19 juli samlades hela
förbundsstyrelsen i Göteborg för att
arbeta och planera kring förbundets
framtid. Anställning av projektledare till
vår nya skolsatsning,
Astronomicentrum, utveckling av
Astronomisk Ungdoms
lokalföreningsnätverk, och förslag till
nya stadgar för förbundet, var några av
sakerna som diskuterades. Listan över
beslutspunkter under helgens
avslutande styrelsemöte var lång, vilket
säger mycket om allt roligt som händer
i Astronomisk Ungdom just nu. Hör
gärna av dig till styrelsen om du vill
veta mer om vårt arbete.
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