Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #6 2016.
Astronomisk Ungdoms allra första Rymdforskarskola går till historien som en succé,
vi välkomnar fyra nya medlemsföreningar och presenterar den nya kategorin
"Månadens rymdnyhet". Det är också hög tid för medlemmar att söka projektbidrag
för att förverkliga sina rymdidéer, och hemsidan har fyllts med mängder av tips inför
höstens gymnasiearbeten ute i landet. Utöver detta planerar förbundsstyrelsen inför
hösten för fullt, med allt ifrån AU-konferens till ansökningar om organisationsbidrag.
Häng med på en fartfylld höst i Astronomisk Ungdom! Här kan du läsa om allt som
händer i förbundet.

Rymdforskarskolan 2016 blev en succé!
I år har Astronomisk Ungdoms Rymdforskarskola, ett projekt i samarbete med bl.a.
OHB Sweden och KTH Rymdcenter, gått av stapeln för allra första gången! I slutet
av juni samlades 36 förväntansfulla gymnasieelever på Albanova, KTH, och
tillsammans har de fått ta del av ett två veckor långt utbildningsprogram med fokus
på astronomi och rymdteknik. Schemat var späckat med föreläsningar av meriterade
och entusiasmerande forskare, mängder av sociala aktiviteter, studiebesök och
häftiga laborationer om alltifrån analys av teleskopdata till mätning av kosmisk
strålning. På Rymdforskarskolans blogg kan du ta del av vad eleverna själva har att
säga om upplevelserna under programmet.

Besök av Max
Tegmark och stort
reportage i SVT

Sök bidrag till ditt
rymdprojekt
Som medlem i Astronomisk Ungdom

AU har figurerat en hel del i media den
senaste tiden. Under
Rymdforskarskolan gästades vi bland
annat av kändisforskaren Max Tegmark
från MIT, Boston, och Sveriges första
och enda astronaut, Christer
Fuglesang. SVT Rapport visade i
början av juli ett inslag om
Rymdforskarskolan, där vi bland annat
fick se intervjuer med elever och höra
Max Tegmarks egna ord om
Rymdforskarskolan. Se reportaget
här, och läs mer om
Rymdforskarskolans alla övriga
framträdanden i media här.

AU lanserar:
Rymdresan 2017
Astronomisk Ungdom lanserar nu en
alldeles ny verksamhet: Rymdresor! En
Rymdresa är en sällskapsresa med
astronomi- och rymdtekniktema för
medlemmar i förbundet. Resan kan
t.ex. gå till en astronomisk sevärdhet,
studiebesök vid internationella
rymdföretag, stora internationella
teleskop eller andra rymdrelaterade
resmål. Läs mer om den nya
verksamheten här. Just nu söker vi
projektledare till Rymdresan sommaren
2017! Ansök här, senast 1:a oktober!

har du möjlighet att ansöka om
projektbidrag till rymdrelaterade projekt.
Har du till exempel idéer kring en
vetenskaplig undersökning i astronomi
som du vill genomföra, vill du kanske
konstruera något rymdtekniskt eller
anordna teleskopvisningar på stan?
Kanske har du alltid velat anordna ett
rymdcafé tillsammans med dina
vänner, köpa material för att skapa
rymdkonst eller genomföra en
laboration med din lillasysters
skolklass? Ingen idé är för stor eller för
liten. Deadline är 1:a oktober. Läs mer
och ansök här.

Vill du göra
ditt gymnasiearbete
inom astronomi och
rymden?
Astronomisk Ungdom vill stödja dig
som vill göra ett gymnasiearbete med
anknytning till rymden. På vår hemsida
hittar du inspiration och information om
alltifrån hur du skriver din rapport till hur
du tar kontakt med professionella
handledare. Vi har sammanställt
mängder av tips och trix för dig som vill
göra ett projekt inom
naturvetenskapliga och tekniska
rymdområden, och också för dig som
vill göra ett rymdarbete inom kultur,
samhällsvetenskap eller
humaniora. Besök sidan för

gymnasiearbeten här.

Välkommen till
förbundets nya
medlemsföreningar!
AU växer så det knakar; under
sommaren har vi kunnat välkomna inte
mindre än fyra nya medlemsföreningar
till förbundet. Det handlar om nya
lokalföreningar i Örebro och Linköping,
en ny temaförening med science
fiction-fokus, och den nya
skolföreningen Viktor Rydbergs
Astronomisällskap i Stockholm.
Välkomna till Astronomisk Ungdom
säger vi till er! Vill du bli medlem i en av
dessa föreningar? Gå då in här och
bocka för alla föreningar du vill vara
medlem i. Vill du starta en förening
nära dig? Tveka inte att
kontakta föreningsansvarige Elias i
förbundsstyrelsen så hjälper vi dig.

Ny medlemsförening i
Linköping
Luna, vårt nytillskott bland
lokalföreningar, har precis startats upp i
Linköping. Alla medlemmar i Linköping
och Norrköping med omnejd är varmt
välkomna att ansluta sig till föreningen.
Framöver kommer Luna att anordna
roliga aktiviteter för alla med ett
intresse för rymden, så tveka inte att
joina dem och lära känna andra
rymdintresserade ungdomar nära dig!
Håll dig uppdaterad och bli medlem
genom Lunas egen facebookgrupp.

Månadens rymdnyhet
- rymdsonden Juno
Det här är Johny månadens
Rymdbloggare
Rymdbloggaren den här månaden är

Varje månad från och med nu kommer
en spännande rymdnyhet att kunna
läsas om på hemsidan och i
medlemsbrevet. Som premiär för
denna kategori kommer ni kunna läsa
om rymdsonden Juno som nyligen lade

21-åriga Johny från Helsingborg som
har som mål i livet att främja
vetenskaplig allmänbildning för att
skapa en bättre värld. På hans
Rymdblogg kan ni främst läsa om hans
rymdrelaterade resor där han bland
annat berättar om hur det var att
uppleva Astro Tour på Hawaii och att
se en raketuppskjutning i Florida.
Johny är sedan tidigare aktiv inom AU
som medgrundare av temaföreningen
Unga Astrofotografer, och utöver detta
driver han en tekniknyhetssida på
internet. Läs om Johnys starka teknikoch rymdintresse på hans egen
Rymdblogg.

sig i omloppsbana kring solsystemets
största planet, Jupiter. Om denna stora
händelse har Astronomisk Ungdoms
nya Rymdreporter Eleonora Svanberg
skrivit. Läs hennes inlägg här. Missa
inte heller TV4:s intervju om
nyheten med vår medlem Rebecca
Madsen.

Medlemsrabatt på Fri
Tanke
Vad händer i
förbundsstyrelsen?
I förbundsstyrelsen har arbetet inför en
händelserik höst dragit igång. Just nu
ligger vårt största fokus på bland annat
planering inför årets AU-konferens och
Astronomins dag och natt, ansökningar
om organisationsbidrag och på att
rekrytera projektledare inför kommande
läger. Undrar du över något? Tveka
inte att kontakta förbundsstyrelsen. Vill
du ta dig en titt på styrelsens arbete?
Läs då mötesprotokollen.

Vill du läsa om rymden och lära dig mer
om svarta hål, spännande partiklar och
rymdresor? Ta då del av den
medlemsrabatt som Astronomisk
Ungdom erbjuder på diverse böcker
från förlaget Fri Tanke. Ange koden
67312 på den här länken för att ta del
av erbjudandet.
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