
Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom! Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom,
Här kommer medlemsbrev #7 2015.

2015 har varit ett händelserikt år. Astronomisk Ungdom har gått ifrån att vara en
nationell förening med knappt 500 medlemmar, till att bli ett stort ungdomsförbund
med ett medlemstal på över 1000 astronomiintresserade ungdomar, fem anslutna
lokalföreningar, en ansluten temaförening, en egen podcast, en anställd
medarbetare, och mycket mer. I årets sista medlemsbrev blickar vi tillbaka på 2015:s
alla höjdpunkter. Läs också ordförandens traditionsenliga årskrönika.

http://us3.campaign-archive1.com/?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=17b7662e04&e=24762c3cc0
http://www.astronomiskungdom.se/2015/12/31/arskronika-astronomisk-ungdoms-2015/


Vill du testa på riktig
astrofotografering?
I december anslöts Astronomisk
Ungdoms allra första temaförening till
förbundet. Unga Astrofotografer
kommer att anordna träffar och
workshops för alla unga i Sverige som
vill utöva eller lära sig mer om
astrofotografering. Inspireras av bilder
på galaxer och himlakroppar, lär dig
fota vintergatan och träffa andra som
delar ditt intresse! Gå med i
föreningens facebookgrupp för att få
mer information, och bli medlem i Unga
Astrofotografer här. 

Tegmark, Hawking,
observationer och
lokalföreningar
2015 har bjudit på mängder av roliga
medlemsaktiviteter. Från föreläsningar
med profiler som bl.a. Max Tegmark,
Richard Dawkins och Stephen
Hawking, till middagar, sci-fi-maraton,

Astronomisk Ungdom
klart för statsbidrag
Tack vare det fantastiska engagemang
ni medlemmar och
lokalföreningsrepresentanter visat upp i
december är vi nu över 1000 ungdomar
som upptäcker rymden tillsammans.
Det betyder att Astronomisk Ungdom
kommer att kvalificeras för statsbidrag
på över 1 miljon kronor årligen från och
med 2017 - pengar som kommer att
göra det möjligt för oss att främja
intresset för astronomi och rymdfart
ännu mer i framtiden.
Förbundsstyrelsen riktar ett stort tack
till samtliga medlemmar och aktiva. 

Astronomisk Ungdom
startar bloggportal
Nu har du möjlighet att följa fem av
Sveriges rymdentusiaster via vår
hemsida. Vi välkomnar Cornelia Ekvall,
Rebecka Thunberg, Theresia Hestad,
Johny Krahbichler, och Olof Nebrin till
Astonomisk Ungdoms team av
rymdbloggare! Läs mer om astronomi,

https://www.facebook.com/groups/992966654109710/?fref=ts
https://docs.google.com/forms/d/1AqBTko2djTrs4TzQqyp2fKo4PdFQbcc48V5fIa_8AvU/viewform?edit_requested=true


observationer, ett flertal
astronomipräglade läger, och mycket
mer. Under året har hela 5
lokalföreningar anslutits till förbundet
och aktiviteter anordnas nu regelbundet
i Kiruna, Uppsala, Stockholm,
Göteborg, och Lund. Hitta din
lokalförening här.

Hundratals har sett
månen genom ett
teleskop
Projekt Luna har under hösten dragit
igång på allvar. Runt om i Sverige ger
våra instruktörer allmänheten chansen
att observera månen och andra
närliggande himlakroppar med
teleskop. För många är upplevelsen
helt ny och saknar motstycke. Vi
arbetar för att alla i Sverige någon gång
med egna ögon ska ha sett rymden
genom ett teleskop. Vill du delta i
projektet, och bl.a. få tillgång till ett bra
teleskop helt gratis? Tveka inte att
kontakta projektledare Elias Waagard. 

vetenskap och vardagen som ung
rymdintresserad via våra rymdbloggare
här. Vill du också driva en egen blogg
på vår portal? Kontakta kansliet.

Föreläsningar och
inspiration på
Vetenskapsfestivalen
I april deltog Astronomisk Ungdom med
flera evenemang
under Vetenskapsfestivalen i Göteborg.
Med föreläsningar om bl.a.
Fermiparadoxen öppnade förbundet
upp för medlemmar och allmänhet att
fördjupa sina kunskaper om rymden,
och allt fler fick upp ögonen för
astronomi och rymdfart. 2016 kommer
förbundet återigen att figurera under
festivalen. Mer information följer i
kommande medlemsbrev.

Två fullspäckade
astronomiläger
Under vår och sommar har inte mindre
än två astronomiläger fyllda av

http://www.astronomiskungdom.se/lokalforeningar
http://www.astronomiskungdom.se/lokalforeningar
https://www.facebook.com/Projekt-Luna-1706188096278150/
mailto:elias.waagard@astronomiskungdom.se
http://www.astronomiskungdom.se/rymdbloggar
mailto:kansli@astronomiskungdom.se
mailto:kansli@astronomiskungdom.se
mailto:kansli@astronomiskungdom.se
http://www.astronomiskungdom.se/vetenskapsfestivalen


Rymdpodden fyller ett
år 2016
Rymdpodden är ett av förbundets alla
nytillskott 2015. I våras släpptes det
allra första avsnittet av vad som är
Astronomisk Ungdoms officiella
podcast, och många fler är på väg.
Lyssna på intervjuer med verksamma
forskare om alltifrån strängteori till
solen och mörk materia. Tidigare
släppta avsnitt hittar du här.

Du har väl inte missat
våra bokrabatter?
Som medlem i Astronomisk Ungdom
kan du 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.

föreläsningar, umgänge och
observationer underhållit en mängd
astronomiintresserade ungdomar i hela
Sverige. I januari är det dags för
förbundets allra största läger hittills -
vinterlägret i Kiruna, med hela 43
anmälda deltagare. Sista
anmälningsdag har passerat, men
redan i mars har du möjlighet att delta i
nästa vårläger, Ungdomens Star Party i
Uppsala. Missa inte det! Följ
medlemsbreven så får du veta när
anmälan öppnar.

Astronomicentrum
når lärare och elever
Förberedelserna inför uppstarten av
Astronomicentrum, ett nationellt
resurscentrum för astronomi, har under
hösten varit intensiva. Med en anställd
projektledare på plats kommer
projektet, inom vilket lärare erbjuds
föreläsningar och stöd i enlighet med
kursplanerna i fysik, att dra i gång tidigt
efter nyår. Är din skola intresserad av
att delta? Skicka en
intresseanmälan så återkommer vi med
mer information.

http://www.astronomiskungdom.se/rymdpodden
http://www.astronomiskungdom.se/rymdpodden
http://www.fritanke.se/astro/
mailto:kansli@astronomiskungdom.se
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