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Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!
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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #3 2017
En fullspäckad vår och sommar väntar i Astronomisk Ungdom! Snart kan du som är
mellan 8 och 12 år anmäla dig till försommarens Space Camp som går av stapeln i
juni, och för dig som går i årskurs 1 och 2 på gymnasiet öppnar äntligen ansökan
till Rymdforskarskolan 2017 i april. Studerar du istället på universitetsnivå kan
du fram till sista mars ansöka om att få vara med i Österrike i sommar och forska om
det kosmiska dammet. I det här medlemsbrevet kan du läsa mer om detta och allt
annat kul som händer i förbundet!

Snart är det dags för
AU-kongressen
Den 9:e april kl. 10.00 går förbundets
årsmöte av stapeln i Uppsala. Kom och
var med och påverka, välj en ny
förbundsstyrelse och ta AU mot

Sista chansen att vara
med och tävla om
Rymdstipendiet 2017
Har du gjort ett gymnasiearbete eller
annat projekt med anknytning till
rymden? Skicka in det till oss så är du

oändligheten och vidare! Sista
anmälningsdatumet för kongressen,
som håller på 8-9 april, har redan
passerat, men tveka inte att kontakta
oss om du ändå vill delta så kan vi
försöka ordna några platser till. Vi
kommer att diskutera framtidsfrågor
och strategi, prata rymdpolitik och ha
en finmiddag med många
överraskningar till alla som engagerat
sig i AU genom åren. Läs mer om
årsmötet och kongressen här!

Snart kan du ansöka
till Rymdforskarskolan
2017
Går du i gymnasiets årskurs 1 eller 2
har du möjlighet att forska om rymden,
besöka rymdföretag och lära dig mer
om astronomi och rymdteknik i
sommar! Förra årets forskarskola blev
en succé, med besök av bland annat
kosmologen Max Tegmark. Här kan du
läsa mer om Rymdforskarskolan 2016,
och håll utkik efter mer information om
sommarens upplaga här. Det kommer
garanterat att bli en fullspäckad
sommar full av minnen för livet!
Rymdforskarskolan sponsras bland
annat av KTH Rymdcenter, OHB
Sweden och Rymdstyrelsen.

med och tävlar om att delta i ett tre
veckor långt rymdforskningsläger i
Spanien. Där kommer du att få
chansen att fördjupa dig i ett område
som ligger nära ditt intresseområde;
det kan handla om alltifrån astrofoto till
utforskning av Mars och fördjupning
inom astropartikelfysik. Läs mer om hur
du ansöker här! Sista ansökningsdag
är 30/3.

Vill du åka till
Österrike och forska
om kosmiskt damm i
sommar?
Den 31:a mars stänger ansökan till
Summer School Alpbach, en
forskarskola i rymdteknik som går av
stapeln 18-27:e juli i Österrike.
Forskarskolan riktar sig till dig som
studerar på universitetsnivå, och årets
tema är det kosmiska dammet som
finns överallt i universum. Förra året
deltog AU:s medlem Anna Larsson,
och här kan du läsa mer om hennes
upplevelser. Ansökan och mer
information om årets program hittar du
här.

Engagera dig i AU och
bli en del av vår
rymdgemenskap idag!

Vad finns det för
rymdutbildningar på
universitetsnivå?
Snart är det dags att välja
universitetsutbildning för er som börjar
studera i höst! Det finns många
möjligheter att läsa något med
anknytning till rymden och vi vill så klart
guida er genom myllret av utbildningar,
kurser och inriktningar. Möjligheterna
att studera astronomi, rymdteknik eller
geologi är stora och du får en bra grund
att stå på inför framtiden. ”Alla vägar
bär till Rom”, sägs det. Men vilka vägar
leder till rymden? Klicka här för att läsa
mer om de olika rymdutbildningar som
finns i Sverige. Här hittar du också vår
nya sida med tips på rymdutbildningar
att söka.

Att engagera sig ideellt är bland det
roligaste som finns! Det kan de över
100 ungdomar som haft uppdrag i AU
genom åren garanterat intyga! Tveka
inte att höra av dig till oss om du är
intresserad av att genomföra ett
rymdprojekt, vara lägerledare, driva en
youtube-kanal om rymden, rymdblogga
eller något helt annat. Att engagera sig
ideellt hjälper dig att utvecklas som
ledare, du får ta ansvar för ett eget
projekt och träffa nya vänner, samtidigt
som det är en jättebra merit och du gör
skillnad för alla rymdintresserade i
Sverige. Läs mer om hur du kan
engagera dig här!

Astronomi med AU på
Naturhistoriska
riksmuséet
SIRIUS observerar
Betelgeuse i
Vetenskapens värld
Måndagen den 13:e mars var
medlemmar i vår lokalförening SIRIUS i

Ett gäng AU-medlemmar från tre av
våra medlemsföreningar, LUNA i
Linköping, Orion i Örebro och SIRIUS i
Stockholm, besökte i mitten av mars
Naturhistoriska riksmuseet där de såg
filmen ”A beautiful planet” på
Cosmonova och lyssnade till ett
intressant föredrag av Simon Eriksson,
doktorand i astronomi. Här kan du läsa

Stockholm med i SVT:s Vetenskapens
värld, ett populärvetenskapligt TVdokumentärprogram. De intervjuades
när de observerade stjärnan
Betelgeuse; en röd superjätte som
snart kan komma att explodera i en
supernovaexplosion. I programmet
pratar man bland annat om hur man
kan förutsäga supernovor. Här kan du
läsa mer och se hela avsnittet!

rymdbloggaren Cornelia Ekvalls
berättelse från dagen. Resan
planerades av Yas Asghari, som
beviljats projektbidrag från AU. Har du
också ett rymdrelaterat projekt som du
vill genomföra? Här kan du ansöka om
pengar från oss för att genomföra det!

Vad händer när svarta
hål kolliderar?
Visa rymden för
allmänheten genom
teleskop
Att visa månen, planeter och galaxer
för barn och vuxna som aldrig sett
rymden genom ett teleskop förut är en
fantastisk upplevelse. Många blir
tårögda av förundran och kan inte tro
sina ögon när de urskiljer kratrar på
månen, Saturnus ringar och
spiralarmar från fjärran galaxer för allra
första gången. Genom vårt projekt
Stjärnguiderna kan du med eget eller
lånat teleskop visa månen och andra
lättobserverade objekt för allmänheten,
skolklasser eller andra intresserade
och skicka in dina bilder från visningen
till oss. Läs mer om hur du kan delta i
projektet här!

Månadens rymdnyhet handlar denna
gång om den galaxkollision som
Hubble upptäckte tidigare i mars. Två
galaxer kolliderade, varvid de två
svarta hålen i respektive värdgalax'
centrum möttes och smälte samman;
en kollision som karaktäriserades av
sådana enorma mängder energi att det
kan jämföras med 100 miljoner
supernovor! Vår rymdbloggare
Eleonora berättar här mer om vad som
händer när några av universums
mäktigaste objekt möts. Klicka här för
att komma till artikeln.

Behövs mörk materia
för att förklara
galaxernas rotation?
I slutet på 1980-talet gjorde Vera Rubin
och Kent Ford en upptäckt som många
anser förtjänade ett Nobelpris. När de
galaxer som observerades inte
roterade som väntat drog de slutsatsen
att galaxerna bestod av en betydande
andel osynlig, s.k. mörk, materia som
förklarade deras beteende. En
omfattande studie av hundratals
avlägsna galaxer visar nu att den
mörka materian inte verkar behövas för
att beskriva rotationen hos dessa
galaxer avlägsna, som roterar mycket
långsammare än Vintergatan. Läs
mer hos Populär Astronomi.

Medlemsrabatt hos Fri
Tanke
Spendera påsklovet med att läsa om
rymden! Som medlem i Astronomisk
Ungdom får du rabatt på ett antal
astronomititlar av olika författare. Läs
om svarta hål, stjärnhimlen och
rymdresor. Böckerna passar såväl barn
som ungdomar och vetgiriga vuxna.
Ange koden 67312 på den här länken
för att ta del av erbjudandet. Inget slår
en bra bok om rymden under vårsolen!
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