Ämne: Anmäl dig till Astronomiläger på Ven 8-11 augusti! Sista chansen!

Hej!
Hoppas ni har det bra i det fantastiska sommarvädret! Vi hoppas även att det håller i sig ett
tag till, för om mindre än två veckor är det dags för Astronomisk Ungdoms allra första
Astronomiläger på Ven; AstroVen. Om du funderat på att komma men inte anmält dig än är
det dags nu!
Anmäl dig här!
Ven är en liten ö som ligger mellan Skåne och Danmark och är ett populärt turistmål för sin
fina placering och inte minst – museum för Tycho Brahe! Han hade sitt herresäte Uraniborg
här och utförde tidens bästa astronomiska observationer från ön med hjälp av gigantiska
sextanter och annat. Det var bl.a. med hjälp av Tycho Brahes stjärnkatalog som Johannes
Kepler senare kunde härleda sina lagar över planeternas rörelser.
Lägret som sträcker sig över den 8-11 augusti, dvs torsdag till söndag den andra veckan i
augusti, kommer att bli en rolig helg för alla våra medlemmar som vill förena astronomiska
kunskaper med lite semester och umgänge med andra rymdnördar ifrån hela Sverige.
Under helgen kommer vi att sova i tält, vara uppe sena nätter för att studera de stjärnor
som visar sig på sommaren, ta en titt på solen genom solteleskop, besöka markerna där
Tycho Brahe drev sin viktiga forskning, lyssna till minst två gästföreläsare från astronomiska
institutionen vid Lunds universitet, och grymt mycket annat skoj!
Sista anmälningsdag är den 31 juli, så se till att rensa upp i kalendern och kom hit!
Mer information om lägret och anmälan finns på vår hemsida,
http://www.astronomiskungdom.se/astronomilager/, och där kommer också
informationen om program, packlista och annat komma upp såväl som i ett utskick till alla
anmälda när det närmar sig.
Vi ser fram emot att träffa dig!
Mvh,
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