Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!
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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #5 2016.
Ännu en härlig rymdmånad är till ända och förbundet förbereder sig inför en riktigt
rolig sommar. Astronomisk Ungdom har just haft sitt första läger för barn i åldern 812 år, anmälan till astronomilägret för ungdomar i augusti är öppnad och snart äger
förbundets Rymdforskarskola rum på KTH. Skolan är slut, men Astronomisk
Ungdom tar inte sommarlov för det! Här kan du läsa om allt som händer i förbundet.

Se rymdkonst skapas högt upp i atmosfären
med Art by Space!
På bilden ser ni det allra första konstverket gjort i rymden! För några veckor sedan
släppte två studenter tillsammans med Astronomisk Ungdom upp en ballong, med
en kanvastavla och färg som nyttolast. Konstverket skapades sedan av rymden
själv, tack vare tryckskkillnader ca. 30 km upp i atmosfären. Kolla in den häftiga
filmen och läs mer om projektet här. Vill du veta mer om Astronomisk Ungdoms
inblandning i projektet kan du här läsa vår rapport från ballongsläppet här.

Anmälan till
astronomilägret i
sommar har öppnat!
Hör upp alla ungdomar mellan 13-25
år! För er som vill avsluta sommarlovet
med rymd och astronomi har nu
anmälan till sommarens astronomiläger
öppnat! Den 12-14 augusti kommer
årets läger att äga rum, och detta i
Lomma utanför Lund. Vill du umgås
med andra rymdintresserade, delta i
spännande aktiviteter och lära dig
massa nytt om astronomi och
rymdteknik? Inga förkunskaper
krävs. Anmäl dig till sommarens
roligaste läger här!

AU får 400 000 kr i
projektstöd!
Glada nyheter för Astronomisk Ungdom
- vi har fått beviljat ytterligare
projektbidrag om 400 000 kr! Bidraget
kommer från Myndigheten för
ungdoms- och civilsamhällesfrågor, och
är främst till för att driva
Astronomicentrum och stödja våra
medlemsföreningars fantastiska arbete.
Vi är även extra glada över detta
bidrag, då det går till att möjliggöra för
oss att uppnå kraven för att söka
organisationsbidrag. Det är ett bidrag
på över en miljon kronor. Med dessa
pengar kan ni förvänta er mycket roligt
inom Astronomisk Ungdom i framtiden!
Läs förbundsordförande Jennifer
Anderssons text om bidraget här. Ett
stort grattis säger vi till AU!

De lärde sig om
rymden under Space
Camp 2016
Nu har äntligen Astronomisk Ungdoms
allra första läger för barn gått av
stapeln! Den 15-16 juni samlades ett
tjugotal förväntansfulla medlemmar
mellan 8 och 12 år i Stockholm för att
delta i spännande aktiviteter om
rymden. Större delen av aktiviteterna
hölls på Vetenskapens Hus, där barnen
bland annat fick lära sig spännande
saker om vårt solsystem, exoplaneter,
meteorer och kosmologi. Vill du läsa
mer om lägret? Läs projektledarens
lägerrapport här. Vi kan även glatt
meddela att det redan i höst kommer
en till upplaga av Space Camp att äga
rum. Håll utkik på hemsidan och
kommande medlemsbrev för mer
information.

Följ elevernas
äventyr under
Rymdforskarskolan
Rymdforskarskolan är Astronomisk
Ungdoms sommarsatsning för
gymnasieelever. Stort grattis till alla
antagna elever; ni har en fantastisk
sommar framför er, och vi i
förbundsstyrelsen önskar er lycka till.
På schemat står föreläsningar med
framstående forskare, laborationer,
raketuppskjutningar, umgänge, och
mycket mer. På måndag drar vi igång!
Du kan följa elevernas upplevelser
under programmet på
Rymdforskarskolans blogg.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?

Månadens

Den senaste tiden har varit kantad av
spännande möten; det spånas kring
framtidsplaner och Astronomins dag
och natt - aktiviteter, och våra
projektledare guidas i deras arbete.
Inte nog med det så hjälper vi även

rymdbloggare Cornelia Ekvall
Rymdbloggaren den här månaden
heter Cornelia, en 15-årig tjej från
Norrköping som älskar att filosofera
och reflektera över universums alla
under. På hennes rymdblogg kan du
lära dig både enkla och mer invecklade
saker om naturvetenskap i allmänhet
och rymden i synnerhet. Vill du veta
mer om allt ifrån små atomer till stora
galaxer och svarta hål är Cornelias
blogg något för dig. Gå in, läs och
inspireras på Cornelias rymdblogg,
eller gilla Awesomegeek på facebook.

entusiastiska medlemmar att starta upp
egna föreningar, lära sig styrelsearbete
och anordna rymdiga aktiviteter. Det
har med andra ord varit en händelserik
månad! Vill du veta mer eller undrar du
över något? Tveka inte att kontakta
förbundsstyrelsen. Vill du ta dig en titt
på styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen.
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