Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!
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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #5 2015
Nu är Astronomins Dag och Natt 2015 äntligen här! Astronomisk Ungdom anordnar
evenemang i flera städer, förbundets eget hedersstipendium har precis delats ut och
hela Sverige kryllar av teleskop och rymdaktiviteter. Allt fler ungdomar har fått upp
ögonen för astronomi och vetenskap och Astronomisk Ungdom växer ständigt. Här
kan du ta del av det senaste från förbundet!

Hur kan Astronomisk
Ungdom bli ännu
bättre?
Glöm inte att delta i vår
verksamhetsutredning; vi vill veta vad
just du vill se mer av. Gillar du våra
läger, tycker du att vi ska driva en
sommarforskarskola i astronomi och

Sista chansen idag
- tävla och vinn!
Fram till midnatt har du fortfarande
chansen att delta i Astronomisk
Ungdoms storslagna tävling - designa
en flagga för jorden! Hur tycker du att
en flagga som ska representera
mänskligheten, och hela vår planet, ska

rymdteknik, eller har du alltid velat
ställa frågor till riktiga astrofysiker via
vår hemsida? Dina svar är värdefulla
för förbundets utveckling.
Verksamhetsutredningen hittar du här.

se ut? Vinnaren får sin flagga upptryckt
samt ett exemplar av Cosmos: A
Spacetime Odyssey på blu-ray. Läs
mer och skicka in ditt bidrag här.

Christer Fuglesang
hedersstipendiat 2015
Igår tilldelades Christer Fuglesang
Astronomisk Ungdoms
hedersstipendium på KTH Space
Rendezvous i Stockholm, mot
bakgrund av sitt sätt att popularisera
rymdvetenskap och sprida intresse och
fascination för rymden i Sverige. Läs
mer om utdelningen och se hela
motiveringen på Rymdbloggen.

Har du röstat på
Astronomisk
Ungdoms bidrag?
Astronomisk Ungdom har skickat in
namnförslag på stjärnan 51 Pegasi och
dess exoplanet till International

Medlemspris på
astronomilitteratur
Som medlem i Astronomisk Ungdom
kan du från och med nu köpa böcker till
specialpris hos förlaget Fri tanke. Välj
bland titlar av bl.a. Ulf Danielsson,
Christer Fuglesang, Bengt Gustavsson,
och Marie Rådbo. Läs om allt ifrån
Higgspartikeln till svarta hål och mörk
materia. Ange koden 67312. Klicka
här för att ta del av rabatten.

"Det är det häftigaste
jag någonsin sett!"
I början av oktober hade Projekt
Luna äntligen premiärvisning! Nattliga

Astronomical Union's globala tävling
NameExoWorlds. Förslagen
är Carl respektive Dot, efter inspiration
från astrofysikern Carl Sagan. Rösta på
AU:s bidrag direkt, vinnaren får
nämligen chansen att namnge en egen
asteroid i asteroidbältet! Läs mer om
tävlingen och rösta här.

Vinn en astrokikare
med Astronomiska
Föreningen i Uppsala
Under Astronomins Dag och Natt
anordnar Uppsalas lokalförening en
astronomitävling för medlemmar mellan
6 och 25 år. Svara på frågan "Vem
skulle du ta med dig ut en kväll under
stjärnorna?" och ta chansen att vinna
en gedigen kikare för astronomiskt
bruk. Läs mer om tävlingen på
Astronomiska Föreningens facebooksida, och bli medlem i föreningen här.

Astronomisk Ungdom

observationer i Uppsala centrum gav
ett 50-tal nyfikna förbipasserande
möjligheten att för första gången se
månen genom ett teleskop. Många
kunde inte tro sina ögon, och det är
tydligt att allmänhetens intresse för
astronomi är stort. Gilla Projekt Luna
på facebook för att få löpande
information om och från visningarna.

SIRIUS på Tidsresan
Lokalföreningen SIRIUS deltar under
dagen i evenemanget Tidsresan i
Stockholm, dit alla är välkomna.
Föreningen växer just nu så det knakar
och astronomistockholm har med det
allt mer att erbjuda
astronomiintresserade ungdomar. Läs
styrelsens egen presentation av
föreningen på Rymdbloggen.

Vad händer i
styrelsen?
Förbundsstyrelsen arbetar för fullt med
att planera Astronomisk Ungdoms

intar Göteborg
GAUSS, Göteborgs Astronomiska
Ungdomssällskap, har nyligen anslutits
till Astronomisk Ungdoms
lokalföreningsnätverk. Idag kickar de
igång sina verksamheter
på Slottsskogsobservatoriet, dit
medlemmar i Göteborg är varmt
välkomna. Kontakta GAUSS om du vill
veta mer om föreningen, och kolla in
facebook-gruppen för mer information
om dagens aktiviteter.

framtid, vägleda projektledare och
anställa personal inför uppstarten av
skolsatsningen Astronomicentrum. I
höst stundar också förbundets allra
första lokalföreningskonferens, under
vilken representanter från samtliga
lokalföreningar samlas för att utbyta
idéer med varandra. Rykten säger
dessutom att det kanske snart startar
en sommarforskarskola i astronomi och
rymdteknik i AU's regi. Kontakta
förbundsstyrelsen om du vill veta mer
om vad som händer bakom kulisserna i
Astronomisk Ungdom.
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