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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #1 2017.

2017 har dragit igång med en rivstart! Astronomiintresset i Sverige växer så det
knakar och för att kicka igång detta jubileumsår, då AU fyller hela 5 år, öppnar vi
idag anmälan till vår allra första Rymdresa! Vinterns Norrskensläger i Luleå blev
dessutom en succé och anmälan till vårens Ungdomens Star Party öppnar om två
veckor. Här kan du läsa om allt som händer i förbundet!

Nu är anmälan öppen till Rymdresan 2017
Den 18-25 augusti augusti anordnar AU en sällskapsresa till Wyoming, USA, för att

http://us3.campaign-archive2.com/?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=542881ce27&e=ef04d3d090


där bevittna den totala solförmörkelsen. Under resan kommer vi även att besöka
Yellowstone National Park, Devil's Tower, Mount Rushmore, Salt Lake City,
Bonneville Salt Flats, Deadwood, Teton National Park och mycket mer. Såväl
landskap som natthimmel kommer att vara spektakulära. Dessutom infaller AU:s 5-
årsdag under resan, den 19:e augusti, så det kommer vi att fira tillsammans! Är du
mellan 16 och 25 år? Häng med på en resa för livet! Läs mer och anmäl dig här.

Vill du fortsätta vara medlem i AU?
Ett nytt år betyder i föreningslivet att det är dags för alla medlemmar att förnya sitt
medlemskap! I veckan kommer du att få ett mail med en länk som du ska klicka på
för att fortsätta vara medlem i AU. Om du vill fortsätta prenumerera på detta
medlemsbrev och tidningen Populär Astronomi behöver du också bocka för det när
du uppdaterar dina uppgifter! Du kan också klicka här för att se vilka av våra
föreningar du kan bli medlem i och registrera dig direkt på hemsidan. Uppdatera ditt
medlemskap så fort som möjligt så missar du ingenting från Sveriges gemenskap för
unga med rymdintrese!

Snart öppnar anmälan

http://astronomiskungdom.us3.list-manage.com/track/click?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=5c3ce5f333&e=ef04d3d090
http://www.astronomiskungdom.se/bli-medlem


till Ungdomens Star
Party 2017
Snart är det dags för vårens höjdpunkt:
Ungdomens Star Party 2017, vårlägret
som i år kommer att gå av stapeln i
Stockholm! I slutet av mars samlas
ungdomar mellan 13 och 25 år för att
lära sig mer om rymden, lyssna till
forskare i astronomi och rymdteknik
och umgås tillsammans! Det blir
dessutom ett studiebesök till OHB
Sweden, det svenska rymdföretaget
som bland annat arbetar med NASAs
Orion-kapsel! Anmälan öppnar här den
15:e februari!

Fantastiskt norrsken
under vinterlägret
Astronomisk Ungdoms tredje upplaga
av Norrskenslägret ägde rum i början
av januari i Luleå. Under några av
stadens allra kallaste dagar fick
deltagarna bland annat delta i
workshops om exoplaneter, hänga på
Teknikens hus för planetarievisning, gå
på spännande föreläsningar på Luleås
universitet LTU och mycket mer! Stort
tack för ett underbart läger, alla som
kom! Här kan du läsa mer om vad som
hände under lägret.

Tävla om AU:s nya
Rymdstipendium!
Om du går på gymnasiet och skriver
ditt gymnasiearbete eller ett annat
arbete om rymden kan du söka till
Astronomisk Ungdoms
rymdstipendium! Det är ett
resestipendium som täcker alla
kostnader för att få åka på International
Astronomical Youth Camp i Spanien,
där du får chansen att forska om
rymden under tre hela veckor. Du
behöver inte vara helt klar med ditt
arbete för att söka. Läs mer och ansök
här senast sista mars! 

AU:s nya webbshop
Många av er har väntat länge, och nu
är den äntligen här: Astronomisk
Ungdoms alldeles egna webbshop! På
vår hemsida kan du nu köpa t-shirts,

https://www.astronomiskungdom.se/ungdomens-star-party/
https://www.astronomiskungdom.se/2017/01/06/norrskenslagret-2017/
http://www.astronomiskungdom.se/rymdstipendium


VR-workshop med
LUNA i Linköping
I lördags hade en av AU:s
lokalföreningar, LUNA i Östergötland,
en workshop där de ungdomar som
deltog fick bygga egna rymddesignade
VR-glasögon som testades med olika
appar. Här berättar
föreningsordförande Cornelia Ekvall om
evenemanget och föreningens framtid.
Bor du i Östergötland och vill bli
medlem i LUNA? Klicka här!

Vill du engagera dig?
Att engagera sig ideellt är fantastiskt
roligt, och allra bäst är det att engagera
sig i Astronomisk Ungom! Tveka inte
att höra av dig till oss om du vill träffa
andra AU-are, anordna ett evenemang,
hjälpa till att marknadsföra AU eller
vara med i ett projekt! Vi hjälper dig att
hitta just din plats i förbundet, oavsett
om du har en helt egen idé kring vad
du vill göra eller om du vill engagera

hoodies, pennor, muggar och andra
AU-prylar. Dessutom kan du skaffa dig
ett eget miniteleskop - perfekt för dig
som vill se bergskedjor på månen,
planeter, stjärnkluster och galaxer!
Teleskopet får plats i bokhyllan och är
enkelt att bära med sig ut; ett perfekt
nybörjarteleskop och en smidig
följeslagare även för den erfarne. Här
hittar du webbshoppen.

Få pengar till ditt eget
rymdprojekt!
Den 15:e februari är det dags att skicka
in ansökningar till Astronomisk
Ungdoms projektbidrag! Vi delar ut
totalt 5000 kr till barn och ungdomar
som vill förverkliga en idé som har med
rymden att göra! Det kan vara ett
vetenskapligt projekt, ett evenemang
eller bidrag till ditt ett alldeles eget
teleskop. Klicka här för att läsa mer om
hur du söker!

AU-medlemmar firade
nyår på rymdläger i
Alperna 

https://www.astronomiskungdom.se/2017/01/29/en-av-vara-lokalforeningar-hittade-pa/
https://ebas.astronomiskungdom.se/signups/index/6
mailto:kansli@astronomiskungdom.se?subject=Engagemang%20i%20AU
http://www.astronomiskungdom.se/webbshop
http://www.astronomiskungdom.se/projektbidrag


dig i ett befintligt projekt. Just nu söker
vi projektledare till sommarens läger,
såväl ungdomslägret som lägret för
yngre barn! Läs mer och ansök här.

Vill du läsa mer om
forskning och nyheter
från rymdvärlden?
På vår Facebook-sida rapporterar vi
löpande om allt häftigt som händer i
rymdvärlden! Läs mer om den senaste
forskningen, se vad som händer på
NASA och ESA och lär dig mer om
astronomi och astrofysik tillsammans
med oss. På facebook får du också
löpande tips på sådant som tar ditt
rymdintresse ännu längre, såsom
tävlingar, forskarskolor, stipendier och
mycket mer!

Sista chansen
att kandidera till
förbundsstyrelsen!
Den sista januari 2017 stänger
ansökningsperioden för att kandidera

Två av Astronomisk Ungdoms
medlemmar, Eleonora Svanberg och
Hugo Kvanta, deltog i ESO Astronomy
Camp i Alperna sista veckan i
december! De har skrivit om sina
upplevelser i varsin reseberättelse som
du kan läsa här! Glöm inte att vara med
och tävla om nästa års stipendium som
vi delar ut tillsammans med Svenska
Astronomiska Sällskapet!

Möt Rymdbloggaren
Oscar Westlund
Rymdbloggaren den här månaden är
Oscar, en kille med ett brinnande
intresse för naturvetenskap i allmänhet
och astronomi i synnerhet. Han är den
som drivs av att få förmedla förståelse
och den där "aha"-känslan till andra,
vilket märks i hans blogg. Vill du lära
dig mer om universum, in och läs
Oscars blogg här. Om du också vill
börja blogga hos AU, skicka då ett mejl
till oss.

http://www.astronomiskungdom.se/engagera-dig
https://www.facebook.com/AstronomiskUngdom/?ref=aymt_homepage_panel
https://www.astronomiskungdom.se/2017/01/30/tva-au-medlemmar-pa-astronomilager-i-alperna/
https://www.astronomiskungdom.se/oscar-westlund/
mailto:theresia.hestad@astronomiskungdom.se?subject=Rymdblogg


till förtroendeposter inför
verksamhetsåret 2017/2018. Vi
behöver engagerade, drivna och
duktiga ideellt aktiva som kan föra
Astronomisk Ungdom mot oändligheten
och vidare. Om du vill kandidera till en
förtroendepost så följ denna länk. Du
kan också nominera en vän här. Tveka
inte att kontakta valberedningen om du
har några frågor.

Medlemsrabatt på Fri
Tanke
Gillar du att läsa böcker om rymden?
Som medlem i Astronomisk Ungdom
får du alltid rabatterat pris på utvalda
böcker om just rymden. Ange koden
67312 på den här länken för att ta del
av erbjudandet.
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