Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #2 2017.
Vi vill hälsa samtliga nya medlemmar välkomna till förbundet! Rymdintresset växer
så det knakar bland unga i Sverige och vi hoppas få träffa så många av er som
möjligt under kommande evenemang. Nu har anmälan till vårens astronomiläger
Ungdomens Star Party öppnat, AU har svarat på barnens frågor tillsammans med
Melodifestivalen-Mariette i Barnkanalens program Random mix, årsmöte nalkas och
snart ska Rymdstipendiet 2017 delas ut till någon av er gymnasieelever där ute.
Häng med på ännu en fartfylld månad med Astronomisk Ungdom. Här kan du läsa
mer om allt roligt som händer i förbundet!

Rymdforskning och besök hos rymdföretag
under Ungdomens Star Party 2017!
Den 24-26:e mars är det dags för årets upplaga av Ungdomens Star Party; ett
vårläger med rymdtema för dig mellan 13 och 25 år! Denna gång håller vi till i
Stockholm och på schemat finns intressanta föredrag med forskare i astronomi och
rymdteknik, observationer, studiebesök på rymdföretaget OHB Sweden och lärorika
rymdlaborationer på Vetenskapens hus! Läs mer och anmäl dig här.

Kallelse till årsmöte
och en rolig kongresshelg med AU

Vinn ett
resestipendium till en
sommarforskarskola i
Spanien!

Samtliga medlemmar kallas härmed till
Astronomisk Ungdoms årsmöte 2017.
Årsmötet kommer att äga rum den 9:e
april kl.10:00 på Alnäsgården utanför

Vinnaren av Rymdstipendiet 2017 får
ett heltäckande resestipendium till den
tre veckor långa sommarforskarskolan
International Astronomical Youth Camp

Uppsala. Bland annat kommer en ny
förbundsstyrelse att väljas och
propositioner på stadgeändringar i
kapitel 1, 3, 6, 8 och 9 kommer att
läggas. Du är också välkommen att
delta i hela helgens program, kallat
Kongressen 2017, lördagen till söndag
8-9 april, då vi kommer att diskutera
förbundet, de propositioner och
motioner som ska beslutas om under
årsmötet, ha ett seminarium om
rymdpolitik med riksdagsledamoten
Mathias Sundin (L), samt ha en
finmiddag med överraskningar på
lördagskvällen. Att delta i årsmötet
kräver ingen anmälan, men för dig som
vill delta i kongressen 8-9 april går det
bra att anmäla sig här för bara 150 kr.
Vi bjuder då på resa, mat, boende och
hela programmet!

AU:s Mikael och
Melodifestivalens
Mariette i Barnkanalen
Föll Mariette verkligen ned i ett svart
hål under Melodifestivalens deltävling i
Malmö? I onsdags medverkade hon
tillsammans med AU:s Mikael Ingemyr i
programmet Random mix i
Barnkanalen! I egenskap av
rymdexpert svarade Mikael på barnens
alla frågor om rymden, och alltifrån
utomjordingar till svarta hål och
spiralgalaxer diskuterades! Läs mer
och se hela avsnittet här!

i Spanien! AU:s medlem Siri Berge
deltog i förra årets läger som gick av
stapeln i England, och här kan du läsa
vad hon har att berätta om sin
upplevelse. Alla som går i gymnasiet
kan vara med och tävla om 2017 års
stipendium genom att göra ett
gymnasiearbete med anknytning till
rymden! Läs mer och ansök här.

Gå med i Aurora - vår
nya lokalförening i
Norrbotten
Vi välkomnar nu ytterligare en
lokalförening till förbundet. Aurora har
säte i Luleå och kommer att anordna
aktiviteter för alla er medlemmar i
Norrbotten! Bli medlem här för att få
möjlighet att ta del av verksamheten i
den alldeles nystartade föreningen. Vi i
Astronomisk Ungdom önskar Aurora ett
stort lycka till och hoppas på många
roliga rymdaktiviteter i norra Sverige
framöver!

Kosmologi med Ulf
Danielsson i Uppsala

Månadens rymdnyhet:
7 jordlika planeter
funna runt röd dvärg
NASA presenterade den 22:a
december upptäckten av 7 jordlika
planeter runt den röda dvärgen
TRAPPIST-1. Stjärnan är inte mycket
större än Jupiter, och passerar precis
gränsen för att få kallas för stjärna. Av
de sju planeterna ligger hela tre
stycken i systemets beboeliga zon, och
skulle kunna ha flytande vatten på ytan
och potentiellt hysa liv. Läs mer om
upptäckten här.

Vår lokalförening i Uppsala,
Astronomiska Föreningen, hälsar dig
varmt välkommen till en spännande
kväll där universums mörkaste
mysterier och den allra senaste
kosmologiska forskningen står i
centrum! Den 9:e mars föreläser
kosmologen och författaren Ulf
Danielsson om bland annat universums
födelse, mörk energi och mörk materia i
Uppsala. Läs mer och anmäl dig i
Facebook-evenemanget och bli
medlem i Astronomiska Föreningen
här.

Bygg, testa och
sänd upp en satellit
från ISS med ESA

Upptäck
astrofotografins
spektakulära värld
Att ta foton på stjärnor, galaxer och
himlakroppar är en konst. På Unga
Astrofotografers facebook-sida
publiceras kontinuerligt vackra
astrofotografier och intressanta
berättelser bakom de astronomiska
motiven. Vill du lära dig mer om

Går du på universitetet och arbetar
med ett satellitprojekt? Nu kan du
ansöka till programmet ”Fly Your
Satellite!” där du får arbeta tillsammans
med verksamma forskare i rymdteknik
vid ESA, den Europeiska
rymdorganisationen! Du och ditt team
är med hela vägen från att bygga och
genomföra tester till att sända upp
satelliten, och ni bör ha en färdig skiss
innan ni ansöker. Ansök senast 5:e
mars!

astrofoto? Bli då medlem i Unga
Astrofotografer!

Köp teleskop och
andra AU-prylar i vår
nya webbshop
På vår hemsida kan du nu köpa tshirts, 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.

Har du bekräftat ditt
medlemskap hos oss
2017?
Ett mail har gått ut till samtliga
medlemmar som behöver bekräfta sitt
medlemskap 2017. Alla medlemmar i
AU måste varje år bekräfta sitt
medlemskap för att fortsätta vara
medlemmar. Din prenumeration på
Populär Astronomi avslutas automatiskt
om du inte bekräftar ditt medlemskap.
Har du inte fått något mail? Lugn, vi
skickar snart ut ett nytt och därefter
kontaktar vi dig via telefon och sms!
Om du blev medlem 2016 eller tidigare
men inte har fått mailet kan du bekräfta
ditt medlemskap för 2017 genom att
fylla i dina uppgifter på nytt här.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Medlemsrabatt på Fri
Tanke
Som medlem i Astronomisk Ungdom

Förbundsstyrelsen arbetar för fullt med
att förbereda det kommande årsmötet.
AU har utvecklats i rasande fart och vi
kommer att ta fram flera förslag så att

får du rabatt på flertalet böcker inom
rymdämnet på Fri Tanke. Läs om
relativitetsteorin och svarta hål, eller
häng med på rymdresor och besök
sifferplaneter. Böcker finns för såväl
barn som ungdomar. Ange koden
67312 på den här länken för att ta del
av erbjudandet.

organisationen hänger med i
utvecklingen. Snart ska en ny
förbundsstyrelse väljas, och för första
gången i AU:s historia har vi möjlighet
att anordna ett separat årsmötesevent
som pågår under en hel helg. Vi bjuder
så klart på resorna för er som vill delta!
Kom och diskutera AU i stort och smått
med oss, och tveka inte att kontakta
oss redan nu om du har frågor, idéer
eller funderingar kring AU som
organisation. Vill du ta dig en titt på
styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen.

Facebook Twitter Instagram Hemsida YouTube

Copyright © 2017 Astronomisk Ungdom

avregistrera dig från nyhetsbrevet

uppdatera din prenumeration

