Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom,
Här kommer medlemsbrev #4 2015.
Inför hösten är vi nu hela 640 medlemmar i förbundet. Sommaren med Astronomisk
Ungdom har bjudit på ett soligt sommarläger, föreläsning med självaste Stephen
Hawking, och mycket annat. Den här terminen kommer att innehålla ännu fler
astronomirelaterade evenemang för alla rymdintresserade ungdomar, och
många möjligheter att träffa likasinnade. Här kan du ta del av en mängd nyheter i
förbundet.

Vad tycker du om våra
verksamheter?
Gillar du våra läger, tycker du att vi ska
driva en sommarforskarskola i
astronomi och rymdteknik, eller har du
alltid velat ställa frågor till riktiga
astrofysiker via vår hemsida?

Rösta, och
för Astronomisk
Ungdom ut i rymden
International Astronomical Union ska
namnge 47 exoplaneter och stjärnor

Astronomisk Ungdom ska vara den
självklara vägen till ett utvecklat
rymdintresse för unga. Därför vill
vi veta vad just du vill se mer av i
förbundet. Hjälp oss att ge Sveriges
unga astronomientusiaster en ännu
bättre upplevelse av Astronomisk
Ungdom. Delta i vår
verksamhetsutredning genom svara på
några enkla frågor - det tar max några
minuter. Verksamhetsutredningen hittar
du här.

Tävling: Designa en
flagga
Astronomisk Ungdom lanserar nu en
storslagen tävling för alla medlemmar!
Fram till och med Astronomins dag och
natt den 10 oktober har du möjlighet att
designa en officiell flagga för Jorden.
Hur kan vi på ett värdigt och kreativt
sätt representera mänskligheten och
hela vår planet? Vinnaren får sin flagga
upptryckt samt ett exemplar av
Cosmos: A Spacetime Odyssey på bluray. Läs mer om tävlingen här.

efter bidrag inskickade till den globala
tävlingen NameExoWorlds. Efter
förslag från er medlemmar har
Astronomisk Ungdom skickat in ett
namnförslag på stjärnan 51 Pegasi och
dess exoplanet. Förslagen är Carl
respektive Dot, efter inspiration från
astrofysikern Carl Sagan. Rösta på
AU:s bidrag nu på en gång; vinnaren
får chansen att namnge en egen
asteroid i asteroidbältet. Läs mer om
tävlingen och rösta här!

Stephen Hawking
föreläste i Stockholm
Många spända medlemmar samlades
inför Stephen Hawkings öppna
föreläsning i Stockholm den 24:e
augusti, för att äta pizza och tagga inför
föreläsningen tillsammans.
Förväntningarna infriades när den
världsberömde fysikern så småningom
äntrade scenen på Stockholm
Waterfront Congress Centre. Läs mer
om föreläsningen på Rymdbloggen.

Vad händer i våra
lokalföreningar?
Höstterminen har dragit igång, och så
även lokalföreningarnas verksamheter.
Astronomiska Föreningen i Uppsala är i
full gång med att marknadsföra sig på
lokala festivaler och
stockholmsföreningen SIRIUS planerar
Cosmos-maraton med övernattning.
Även i Kiruna kommer saker att hända i
föreningen LASER, och i Lund kör
föreningen Nova Stella igång nu under
höstterminen. I Göteborg håller vår
senaste lokalförening på att starta upp.
Tveka inte att titta förbi någon av alla
roliga astronomievenemang som
anordnas ute i städerna.
Kontaktuppgifter till samtliga
lokalföreningar finner du på hemsidan.

Årets mysigaste
astronomiläger
Astronomisk Ungdoms tredje, kanske
hittills bästa, sommarläger är nu över.
Badutflykt, tävlingar,
astronomiföreläsningar, sena nätter
fyllda av observationer av natthimlen
med teleskop, och nyfunna vänner
genomsyrade medlemmarnas
upplevelser av dagarna med
Astronomisk Ungdom i Skåne. Läs mer
om lägret på Rymdbloggen.

Vill du se ett
vinterläger i Kiruna i
år?
Astronomisk Ungdom söker drivna
medlemmar som vill engagera sig i
årets vinterläger i Kiruna. Vill du
inspirera andra rymdintresserade, ha
kul, träffa nya vänner och samtidigt lära
dig en hel del om att driva projekt?
Kontakta kansliet om du är intresserad.

Vad händer i
styrelsen?
Astronomisk Ungdoms
förbundsstyrelse har arbetat för fullt
med vår allra första
verksamhetsutredning, utlysning av
projektledarskap för vår nästa stora
skolsatsning, Astronomicentrum, och
tillsättandet av projektledare
inför vårens Ungdomens Star Party
och Projekt Luna. Hösten kommer
också att präglas av Astronomins dag

och natt-aktiviteter och den stora
astronautkonferensen, ASE. Håll utkik
efter många spännande nyheter i
kommande medlemsbrev.
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