Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #7 2016.
Hösten är här och det betyder att det återigen går att se en mörk stjärnhimmel på
alla ställen i landet; astronomins bästa tid är här. Detta är självklart något som
Astronomisk Ungdom tar tillvara på. Bland annat kan du snart anmäla dig till vinterns
norrskensläger i norra Sverige, delta i just din lokalförenings aktiviteter på
Astronomins dag och natt, eller varför inte själv ta ut teleskopet på torget och visa
alla hur fascinerande vår stjärnhimmel är genom projektet Stjärnguiderna. Här kan
du läsa om mycket av allt som händer i förbundet!

Världsrekordförsök 2016: Pappersflygplan
från högsta höjd någonsin
Under Astronomins dag och natt den 8:e oktober kommer Astronomisk Ungdom att
genomföra ett storslaget världsrekordförsök - vi kommer att skicka iväg ett
pappersflygplan från högst höjd någonsin och återfinna det igen när det
landat. Världsrekordet just nu ligger på 35 043 meter över havet, och det ska vi alltså
slå! För att klara detta kommer vi att tillverka ett pappersflygplan, utrusta det med en
liten GPS-sändare och släppa det från en stratosfärisk ballong i närrymden, över 35
km upp. Hela världsrekordförsöket kommer att live-streamas på Tekniska Museet i
Stockholm under lördagen - missa inte det! Läs mer om förbundets aktiviteter under
Astronomins dag och natt 2016 på hemsidan.

Rymdläger under
höstlovet - anmäl dig
och ditt barn direkt
I början av sommaren ägde
Astronomisk Ungdoms allra första läger
för barn mellan 8 och 12 år rum; Space
Camp 2016. Lägret blev en succé, så
nu är det redan dags igen! Under
höstlovet v.44 kommer våra yngre
medlemmar återigen att få chansen att
utveckla sitt intresse för rymden
tillsammans med andra rymdnyfikna
barn och unga i Stockholm. Gå in här
för att läsa mer och anmäla ditt barn till
lägret. Hoppas vi ses där!

MegaHelg med
rymdtema 8-9 oktober
Den 8-9 oktober kommer Tekniska
museet i Stockholm att anordna en
temahelg i samarbete med
Astronomisk Ungdom! För att fira att
det den helgen är Astronomins dag och
natt, kommer denna helg att ha temat
rymden. Aktiviteterna är till för
allmänheten och riktar sig till barn och
unga i åldrarna 4 till 15 år. Läs mer om
rymdhelgen här. Varmt välkomna!

Få pengar till ditt
rymdprojekt
Förverkliga dina rymdidéer med
Astronomisk Ungdom! Har du en idé på
ett häftigt projekt inom astronomi eller
rymdteknik som du vill genomföra, men
är i behov av bidrag? Låt då
Astronomisk Ungdom hjälpa dig på
vägen. Det kan handla om ett
gymnasiearbete, en målarkväll med
rymdtema eller en rymdfika på ett café
med dina vänner. Du som medlem kan
till och med 1 oktober söka
projektbidrag. Vill du veta mer och
ansöka, klicka här.

Vinn astronomiresa till
Alperna
Är du mellan 16-18 år och vill delta i ett
internationellt astronomiläger på ett
observatorium i Alperna tillsammans
med ett 50-tal andra unga
astronomiintresserade från hela
världen? Vinn ett heltäckande
stipendium för resa och deltagande
i ESO Astronomy Camp 2016, som
hålls i Italien mellan den 26 december
2016 till 1 januari 2017. Tävla senast
4:e oktober! Läs mer om tävlingen och
hur du ansöker här.

Månadens rymdnyhet
- Uppskjutning av
OSIRIS-Rex
Varje månad presenteras en
spännande nyhet från rymdvärlden i
medlemsbrevet och denna gång
handlar det om NASA:s senaste
rymdsond, OSIRIS-Rex. Denna ska
hämta material från asteroiden Bennu,
som sedan ska tas tillbaka till Jorden

Du har väl inte missat
Astronomisk Ungdom
på sociala medier?
Förutom medlemsbrevet så använder
sig Astronomisk Ungdom av flertalet
sociala medier för att nå ut till alla er

för analys. Visst låter det spännande?
Läs mer om denna nyhet här, där
Astronomisk Ungdoms rymdreporter
Eleonora Svanberg skrivit om
detta. Om du missade förra månadens
nyhet kan du läsa den här,

medlemmar där ute i hela landet.
Förbundet finns både på Facebook
(sida och grupp), Instagram och
Twitter. En nyhet är även att vi numera
också finns på Snapchat och har
liverapportering vid olika event och
träffar. In och följ oss på alla ställen för
att hålla dig uppdaterad om vad som
händer i förbundet!

Tips och trix till ditt
gymnasiearbete
Vi vill att det ska vara lätt att forska om
rymden! På Astronomisk Ungdoms
hemsida hittar du mängder av tips,
information och guider som hjälper dig
när du arbetar med ditt
gymnasiearbete, oavsett om du
behöver idéer kring frågeställningar,
tips på var du kan hitta professionella
handledare eller inspiration från tidigare
gymnasiearbeten om astronomi och
rymdfart. Läs mer här.

Vad hände under
sommarens
astronomiläger?
I slutet av sommarlovet begav sig ett

Månadens
rymdbloggare Eleonora Svanberg
Rymdbloggaren den här månaden är
Eleonora, en rymd- och fysiktokig 17åring som i framtiden drömmer om att
få forska inom astrofysik på Cambridge
eller Oxford. Rymdbloggen använder
hon till att skriva ned allt om rymd och
naturvetenskap som hon går och
tänker på; världens coolaste fakta
enligt henne själv. Vill du läsa om
alltifrån hur Fermiparadoxen fungerar
till heta bok- och filmtips är det
Eleonoras blogg du ska besöka. Klicka
här för att komma dit.

tjugotal ungdomar till Lomma utanför
Lund för att lära sig mer om rymden
och träffa andra likasinnade. Större
delen av lägret ägde rum på
Vattenhallen Science Center i Lund.
Där fick deltagarna bland annat bygga
det astronomiska instrumentet
astrolabium, vara i planetariet, och
lyssna på föreläsningar om rymd och
astronomi. Vill du läsa mer om lägret?
Det kan du göra här.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Hösten är igång och det betyder även
att styrelsen jobbar på i vanlig takt igen.
Just nu ligger största fokuset på
kommande styrelsehelg v. 39, då det
ska visioneras och planeras för fullt.
Har du något du vill att styrelsen under
denna helg ska prata om eller undrar
du något rent generellt? Tveka inte att
kontakta förbundsstyrelsen. Vill du ta
dig en titt på styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen.

Elias fick forska om
rymden i USA
Under sommaren deltog en av
Astronomisk Ungdoms medlemmar,
Elias Waagaard, i forskarskolan RSI i
USA. Där fick han möjligheten att på
hög nivå forska inom rymd och
astronomi; närmare bestämt inom
området gravitationslinser. Om du vill
veta hur han fick den möjligheten och
vad han fick göra där kan du läsa Elias
reseberättelse här. Här finns också
information om hur du själv kan få
möjligheten nästa sommar!

Medlemsrabatt hos Fri
Tanke
Vill du läsa om svarta hål, partiklar eller
om stjärnhimlen? Som medlem i
Astronomisk Ungdom får du rabatterat
pris på böcker om rymden hos
bokförlaget Fri Tanke. Ange koden
67312 på den här länken för att ta del
av erbjudandet.
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