Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #4 2016.
Det har varit en händelserik månad för Astronomisk Ungdom! Inte nog med att vi åt
tårta i mängder under invigningen av vårt nya fina kansli på KTH; vi har även delat ut
årets hedersstipendium, varit delaktiga under Vetenskapsfestivalen, arbetat med
uppstarten av tre nya medlemsföreningar, deltagit vid Vetenskapens Hus invigning
av Venus-modellen och tittat på merkuriuspassagen. Full fart i ett av Sveriges
snabbast växande ungdomsförbund, med andra ord. Här kan du läsa mer om allt
roligt som hela tiden pågår i Astronomisk Ungdom.

Missa inte Rymdforskarskolan 2016 - ansök nu!
Missa inte sommarens stora händelse på KTH i Stockholm! Ska du nästa termin
börja tvåan eller trean på gymnasiet är det nu läge att ansöka till Rymdforskarskolan!
Under två veckors tid kommer projektledare Mikael Ingemyr, flertalet handledare och
och rektor Christer Fuglesang att guida er genom hela rymdbranschen med hjälp av
inbjudna föreläsare och forskare, laborationer och studiebesök hos stora
rymdföretag. Vill du åka med på denna rymdfärd? Ansök senast 22 maj på
hemsidan. Kolla även in evenemangets facebooksida för att hålla dig uppdaterad i
sommar.

Space Camp 2016 för
dig mellan 8 och 12 år!
Är du eller ditt barn 8-12 år, och vill
träffa andra lika gamla barn som också
vill lära sig mer om rymden? Är svaret
ja? Vilken tur då att Astronomisk
Ungdoms första barnläger, Space
Camp, nu öppnar sin anmälan! Under
två dagar i juni i Stockholm kommer
våra yngre medlemmar att genomföra
roliga experiment, lära sig massor om
rymden och framförallt träffa andra
rymdintresserade. Låter det som något
för er? Antal platser är begränsade,
och vi vill ha din anmälan senast 3:e
juni. Här finner du mer information och
anmälan.

Årets
hedersstipendiat Andrev Walden
Nu är årets hedersstipendium utdelat.
Tidigare år har stipendiet gått till Odd
Minde, Marie Rådbo och Christer
Fuglesang. Detta år hade Astronomisk
Ungdom den stora äran att dela ut
stipendiet till journalisten Andrev
Walden. Motiveringen lyder:
"Andrev Walden använder sin plattform
som journalist för att väcka intresse för
rymden hos en bred allmänhet. Genom
att ge publicitet till astronomiämnet på
ett såväl humoristiskt som lättillgängligt
sätt har han verkat för att sprida
nyfikenhet och fascination för rymden
bland unga i hela Sverige." Stort grattis
säger vi till Andrev! Läs mer om hans
arbete med att främja ungas
astronomiintresse här.

Träffa andra Science
Fiction-fans
Är du en av dem som firade Star Warsdagen för ett tag sedan, älskar att läsa
böcker om andra världar eller hänger
på Science Fiction-bokhandeln lite för
ofta? Då har Astronomisk Ungdom
något för dig! Just nu är en
medlemsförening med temat Science
Fiction under uppstart. Låter det
intressant? Kontakta då kansliet eller
läs mer här. May the force be with you!

Hos Astronomicentrum hittar du
astronomiexperiment att göra hemma,
tips på filmer och youtube-serier om
rymden, möjlighet att boka föreläsare
till din skola, och mycket mer! Material
finns för såväl grundskole- som
gymnasieelever. Du kan också läsa
mer här om du själv vill föreläsa för
skolklasser om rymden.

Bli en av våra
Rymdreportrar!
En färgsprakande
invigning av det nya
kansliet
Den 21:a april hölls invigningen av
förbundets första kansli. Och vilken
invigning det blev! Bandet klipptes,
årets hedersstipendium delades ut, en
stor AU-tårta åtnjöts, och förbundets
styrelse och personal presenterade sig
själva och förbundets verksamheter.
Självklart blev det även en hel del

Efter värdefulla synpunkter från
medlemmar kommer det nya konceptet
Rymdrapportör att byta namn till
Rymdreporter. Det kommer fortfarande
att innebära samma sak, men nu med
ett nytt namn. Under Vetenskapens
Hus invigning av en modell av Venus
och visning av merkuriuspassagen
fanns en av Astronomisk Ungdoms
Rymdreportrar på plats; klicka här för
att läsa rymdrapporten från eventet. Vill
du också rapportera om rymden?

mingel, roliga aktiviteter och skratt där
emellan. Mer om invigningen kan du
läsa här.

Bilda en
medlemsförening du
med!
Vill du också ha mer rymdaktiviteter i
din stad? Tycker du att du saknar en
förening i ditt område, eller en med ett
speciellt tema? Eller vill du kanske ha
en förening på din skola? Kontakta då
förbundsstyrelsens föreningsansvarig
Elias Waagaard för mer information om
hur du kan gå tillväga, eller läs mer här.
Vad kan man göra för något i en
medlemsförening? AU:s lokala
medlemmar ordnar regelbundet
föreläsningar med astronomer, har
observationskvällar, ser på rymdfilmer,
går på rymdevenemang tillsammans,
och umgås och har kul på flera andra
sätt. Bli en del av AU-gemenskapen du
med - nyfikenhet kring rymden är det
enda som behövs!

Kontakta kommunikatör Theresia
Hestad för mer information. Du kan
läsa mer om uppdraget här,

Månadens
rymdbloggare - Olof
Nebrin
Varje månad presenteras en
rymdbloggare i medlemsbrevet och
denna gång har turen gått till Olof
Nebrin, en 22-åring med ett djupt rotat
rymdintresse. Hans mål är att bli
astronom, och just nu studerar han just
astronomi vid Stockholms Universitet.
På hans blogg skriver han om det
mesta vetenskapsrelaterade som
korsar hans tankar, från universums
storskaliga struktur och fysik till studier
vid universitet och vetenskap i
samhället. Låter det intressant? Gå då
in och läs Olofs Rymdblogg.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Just nu är det många gymnasieelever
som funderar på vad de ska göra för

gymnasiearbete. AU vill självklart att
alla som vill fördjupa sig inom rymden
ska ha den möjligheten, så därför
uppdateras fliken på hemsidan om
gymnasiearbeten inför hösten.
Dessutom fortsätter det löpande
arbetet och planering inför framtiden.
Har du frågor till förbundsstyrelsen,
eller vill du bara veta mer? Klicka då
här för att skicka iväg ett mejl. Är du
intresserad av att kika på styrelsens
arbete? Ta då en titt på
årets mötesprotokoll.

Få rabatt på böcker
om rymden
Som alla säkert vet så får du som
medlem i Astronomisk Ungdom rabatt
hos bokförlaget Fri Tanke. Där kan du
köpa spännande böcker skrivna av bl a
Marie Rådbo, Bengt Gustafsson och
Ulf Danielsson. Ange koden 67312 när
du klickat dig vidare på den här länken
för att ta del av erbjudandet.
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