Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #3 2016.
Efter en fullspäckad start på verksamhetsåret är nu förbundsstyrelse, personal och
projektgrupper mer än redo inför vår och sommar i Astronomisk Ungdom. Som
vanligt händer det många roliga saker i förbundet, och vi hoppas alla ni medlemmar
är taggade! Astronomicentrum har lanserats, ansökan till Rymdforskarskolan 2016 är
öppen, projektledare till sommarens läger är utsedda, och redan i veckan ska
förbundets nya kansli på KTH i Stockholm invigas med pompa och ståt. Här kan du
ta del av allt som händer i förbundet.

Kom på invigningen
av förbundets nya
kansli

Delta i
Rymdforskarskolan
2016!

Torsdagen den 21:a april kl. 17.00 är
du som medlem välkommen till
Astronomisk Ungdoms nya kansli, för

Fram till den 15:e maj kan du som går i
åk 1 eller åk 2 på gymnasiet ansöka till
Astronomisk Ungdoms första upplaga

invigning och mingel med andra
medlemmar. Lokalen ligger på Kungliga
Tekniska högskolan, KTH, på adressen
Brinellvägen 28. Under invigningen
kommer ni medlemmar bl.a. att få
chansen att träffa förbundsstyrelse,
personal och andra medlemmar, lyssna
till Rymdslottets Andrev Walden,
observera stjärnhimlen, och äta tårta
för att fira förbundets utveckling under
det gångna året. Läs mer på
hemsidan och på facebook.
Välkommen!

Astronomicentrum
lanserar hemsida
med rymdmaterial för
lärare och elever
Nu lanserar Astronomisk Ungdom
storsatsningen Astronomicentrum på
webben. Astronomicentrum, ett
nationellt resurscentrum för astronomi,
är en plattform för lärare och elever,
och syftar till att öka måluppfyllelsen i
Fysik i den svenska grund- och
gymnasieskolan. Hemsidan är en
levande portal för rymdnyheter och
material som följer kursplanerna, och
inkluderar en stor tipsportal med
mängder av astronomirelaterat
material. Analysera data om
exoplaneter, genomför en rolig
laboration, eller hitta en föreläsare att
boka till din skola! Besök
Astronomicentrum här.

av Rymdforskarskolan - en två veckor
lång sommarforskarskola i astronomi
och rymdteknik. Vill du lära dig mer om
Sveriges rymdbransch, delta i häftiga
laborationer och experiment, besöka
några av Sveriges häftigaste
rymdföretag, lyssna till intressanta
föreläsningar och träffa andra
rymdintresserade? Tveka inte att
skicka in din ansökan!
Rymdforskarskolan 2016 anordnas på
KTH den 27/6-8/7. Läs mer här.

Space Camp 2016:
Astronomisk
Ungdoms allra första
läger för barn
I sommar kommer hela två
astronomiläger att äga rum! Efter stor
efterfrågan genomförs i juni äntligen
Astronomisk Ungdoms allra första läger
för barn mellan 8 och 12 år - Space
Camp 2016! Vill du eller dina barn
umgås med andra rymdintresserade,
lyssna till föreläsningar och genomföra
spännande laborationer och
experiment? Läs mer här eller
kontakta projektgruppen om du vill veta
mer.

Skolföreningar tar
astronomin till din
skola!
Vill du lära dig mer om rymden, och
umgås med andra som känner
likadant? Astronomisk Ungdom
lanserar nu en ny
medlemsföreningskategori;
skolföreningar! Det är lätt att starta en
förening, och vi hjälper dig med
finansiering och stöd hela vägen från
idé till verklighet. Samla alla
rymdintresserade på din skola - ni
bestämmer själva vad ni vill göra och
vilken verksamhet ni vill driva. Här kan
du läsa mer om hur du startar en
skolförening och vad det kan innebära
för just dig.

Missa inte årets
astronomiläger för
ungdomar i augusti
Sommarens andra läger är det
traditionella sensommarlägret i augusti
för ungdomar i åldern 13-25 år. Som
vanligt kommer vi att lyssna till
spännande föreläsningar om astronomi
och rymdteknik, observera, umgås, och
mycket mer. Tveka inte att kontakta
ungdomslägrets projektgrupp om du
har några frågor inför sommaren, och
håll utkik på hemsidan för mer
information och anmälan. Häng med på
en fullspäckat sommar i solen och
under stjärnorna med Astronomisk
Ungdom!

Bli en av
våra Rymdrapportörer!

Månadens

I och med det nya verksamhetsåret har
många av AU:s verksamheter
moderniserats. En av dessa är vad som
tidigare kallats för skribenter; ett
koncept som nu byts ut mot så kallade
Rymdrapportörer. Rymdrapportörerna

rymdbloggare - Frida
Caballero
Varje månad kommer en rymdbloggare
att presenteras i medlemsbrevet och
först ut är Frida Caballero.
Frida är en 20 år gammal tjej som i
somras tog studenten från
teknikprogrammet på Väsby Nya
Gymnasium. I dagsläget bor hon i
Kiruna och praktiserar under
vårterminen på Esrange Space Center
via Tekniksprånget. Där har hon fått
vara med om mycket, alltifrån att
släppa ballonger till att programmera
och vara med under riktiga
raketuppskjutningar. Om allt detta och
lite till kan du läsa på
hennes Rymdblogg.

ska fylla våra sociala kanaler med
rymdnyheter och inspiration, och får
chansen att besöka och rapportera från
häftiga rymdevenemang runt om i
Sverige. Detta är ett uppdrag för dig
som är intresserad av att bli mer aktiv i
förbundet, och tycker om att dela med
dig av det senaste från rymdvärlden.
Inga särskilda förkunskaper eller
tidigare erfarenheter som medlem
krävs, så tveka inte att söka om du gillar
rymden och att skriva och inspirera. För
mer information, läs mer här eller ta
kontakt med förbundets kommunikatör
Theresia Hestad.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?

Rabatt på böcker om
astronomi, rymd och
vetenskap
Precis som vanligt får du som är
medlem i Astronomisk Ungdom rabatt
hos bokförlaget Fri Tanke. Läs om
rymdresor, svarta hål och stjärnhimlen.
Ange koden 67312 på den här länken
för att ta del av erbjudandet.

Den nya förbundsstyrelsen har under
helgen träffats i Stockholm för att
planera kommande verksamhetsår,
visionera och arbeta fram en strategi
inför de kommande fem åren. Vi har
under helgen planerat närmsta tidens
aktiviteter, utvärderat och reviderat
befintliga verksamheter, utvecklat en
krisplan, planerat inför invigningen,
påbörjat en uppgradering av hemsidan
och gått igenom förbundets mål och
metoder. Den nya förbundsstyrelsen
har redan hunnit göra mycket arbete
och är peppade på vad som komma
skall. Vill du veta mer om vad som
händer i ett av Sveriges största

ungdomsförbund? Tveka inte att
kontakta förbundsstyrelsen här.
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