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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #4 2017
Nu har ännu en månad passerat och ännu fler rymdevenemang har gått av stapeln i
Sverige! Rymdstipendiet 2017 har delats ut, AU-kongressen 2017 är över och vi
laddar nu för fullt inför sommarens aktiviteter. Ansökan till Rymdforskarskolan, som i
år kommer att arrangeras på tre orter runt om i Sverige, har äntligen öppnat och
ännu en upplaga av Space Camp väntar i juni för barn mellan 8 och 12 år. I augusti
går ungdomslägret Astronomiläger 2017 av stapeln i Skåne, och samtidigt händer
det som vanligt mycket på rymdforskningsfronten. Här kan du ta del av allt som
händer i Astronomisk Ungdom och läsa mer om de senaste rymdnyheterna!

Ansök till Rymdforskarskolan 2017 i Stockholm,
Kiruna och Göteborg
Vill du få en inblick i den senaste rymdforskningen i sommar? Rymdforskarskolan
2017 kommer att gå av stapeln på hela tre orter i Sverige: Stockholm 19/6-1/7,
Kiruna 14/7-23/7 och Göteborg 6/8-13/8, och är öppen för dig som går i åk 1 eller 2
på gymnasiet. Det kommer garanterat att bli en fullspäckad sommar full av
astronomi, rymdteknik, nya vänner och minnen för livet! På schemat finns bland
annat möten med Christer Fuglesang, föreläsningar, laborationer, sociala aktiviteter
och intressanta studiebesök till några av Sveriges största rymdaktörer.
Rymdforskarskolan 2017 sponsras bland annat av KTH Rymdcenter, OHB Sweden,
RUAG Space, Luleå tekniska högskola, Chalmers och Rymdstyrelsen. Läs mer och
ansök här senast den 4 juni!

Låt ditt barn bli
rymdforskare för en
helg under Space
Camp 2017
Den 17-18:e juni arrangerar
Astronomisk Ungdom återigen ett
astronomiläger för barn i låg- och
mellanstadieåldern. Under Space
Camp 2017 får deltagarna träffa nya
vänner med intresse och nyfikenhet för
rymden samtidigt som de deltar i roliga
lägeraktiviteter, föreläsningar,
laborationer och experiment där de får
lära sig mer om astronomi och
rymdteknik. Anmälan öppnar här den
7:e maj.

Tack för en fantastisk
AU-kongress 2017
Den 8-9:e april 2017 samlades ett 40tal AU-medlemmar på förbundets allra
första kongress. Vi diskuterade
Astronomisk Ungdoms framtid, pratade
rymdpolitik med riksdagsledamoten
Mathias Sundin och hade
trerättersmiddag med underhållning,
umgänge och god mat i härlig
rymdanda. Under söndagen gick
årsmötet 2017 av stapeln, då bland
annat en ny förbundsstyrelse valdes
och en ny strategi för förbundet antogs.
Här kan du äsa mer om AUkongressen, och ta del
av årsmötesprotokollet.

Ideellt aktiva AUmedlemmar får fina
rymdmedaljer
Under Kongressen 2017 presenterade
förbundsstyrelsen AU:s nya
förtjänstmedaljer; vackra symboler som
delas ut som ett tack till varje medlem
som engagerar sig i Astronomisk
Ungdom. Med dessa vill vi visa vår
oändliga uppskattning för det viktiga
och värdefulla arbete ni medlemmar
varje år gör i Astronomisk Ungdom. Läs
mer om medaljerna här, och ta del av
vår medlem Robin Djervs upplevelser
under utdelningen. Vill du också bli en
av alla som engagerar sig i AU? Klicka
här för att läsa mer!

Magisk rymdafton i
Uppsala den 12:e maj
Nu är det dags för Uppsalas allra första
rymdgasque! Vår medlemsförening
Astronomiska Föreningen bjuder in dig
som är student eller 18-25 år till
Rymdgasquen 2017 i en av Uppsalas
finaste lokaler. Varmt välkomna till en
finsittning med tre-rätters middag och
underhållning av rymdig karaktär! Har
du aldrig varit på en gasque förut?
Desto större anledning att komma och
testa! Läs mer och anmäl dig här. OBS!
Sista anmälningsdag är 1:a maj 14:00!

Nu är Rymdpodden
äntligen tillbaka!
Finns det utomjordiskt
liv på solsystemets
månar?
Månadens rymdnyhet handlar om
möjligheterna till liv på solsystemets
månar. Kan det finnas utomjordiskt liv

Nu är det nya röster som hörs i
rymdpodden! Linnea Bendrot och Hugo
Kvanta, poddens nya programledare,
diskuterar i detta nypremiäravsnitt allt
ifrån en historisk astronoms död,
företaget SpaceX’s senaste
uppskjutningar och nyupptäckta
planeter kring en avlägsen men ändå
rätt närliggande stjärna. Louise Fischer

på andra platser i solsystemet, och
finns det några vetenskapliga belägg
för att det skulle vara så? NASA har i
dagarna presenterat nya intressanta
fynd som rör vattenvärldarna
Enceladus och Europa, två av
solsystemets mest intressanta månar.
Läs vår artikel om nyheten här.

gästar studion och berättar hur det är
att vara styrelseledamot för
Astronomisk Ungdom. Lyssna på hela
avsnittet här!

Saga Jonsson
tilldelas Rymdstipendiet
2017
Häng med till gruvan
där flera grundämnen
har upptäckts
Svenska Astronomiska Sällskapet
ordnar den 13:e maj en vårutflykt till
Ytterby gruva i närheten av Vaxholm.
Här har flera grundämnen upptäckts,
och platsen är intressant såväl ur
historiska och kemiska som kosmiska
perspektiv. Följ med andra ungdomar i
vår medlemsförening SIRIUS dit! Med
på besöket finns professionella
kemister och astronomer från
Stockholms universitet och Uppsala
universitet. Här kan du läsa mer och
anmäla dig.

Stort grattis till Saga Jonsson från
Östersund, som tilldelas Astronomisk
Ungdoms Rymdstipendium 2017! Saga
har gjort en röntgenspektralanalys av en
aktiv galax och blev utvald av en jury
bestående av professionella astronomer.
Hon kommer att få ett heltäckande
resestipendium till det internationella
lägret International Astronomical Youth
Camp i sommar. Stort grattis, Saga! Läs
vår intervju med Saga här.

Möt Mikael, AU:s
första hedersmedlem
Under AU-kongressen 2017 hade en

Cassinis sista tid i
rymden är här
Cassini-Huygens är ett
forskningsprojekt bestående av
rymdsonden Cassini och
landaren Huygens, med uppdrag att
undersöka planeten Saturnus.
Forskaren Jan-Erik Wahlund har jobbat
med Cassini-Huygens i hela 27 år, och
nu börjar projektet lida mot sitt slut. Vad
har Cassini lärt oss om Saturnus, och
vad händer under dess sista tid? Mer
om detta berättar han i Rymdkanalens
nya youtube-film! Se filmen här.

enig stämma äran att utse Astronomisk
Ungdoms allra första hedersmedlem AU:s grundare och förbundsordförande
emeritus, Mikael Ingemyr. För detta fick
han ta emot en vacker symbol
bestående av en galaxmedalj i guld att
bära om halsen. Läs motiveringen här,
där vi också intervjuar Mikael kring
hans engagemang i AU de senaste 5
åren.

Möt Tara, ny ledamot i
förbundsstyrelsen
Vill du visa månen
genom teleskop?
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. Vi vill att
alla barn och unga någon gång ska ha
sett rymden genom ett teleskop, och att
visa månen, planeter och galaxer för
barn och vuxna som aldrig sett rymden
på det sättet förut är en fantastisk
upplevelse Läs mer om hur du kan
delta i projektet här.

Under AU-kongressen 2017 valdes en
ny styrelse, och förbundsordförande
Jennifer Andersson fick av en enig
stämma förtroendet att leda AU ännu
en mandatperiod. Ny i
förbundsstyrelsen är Tara Zohrevand,
AU:s nya ständige sekreterare. Den
nyvalda styrelsen arbetar nu för fullt
med att kicka igång arbetet inför den
nya mandatperioden! I denna intervju
kan du lära känna den nya ledamoten
Tara lite bättre, och här kan du ta en titt
på styrelsens arbete, visioner och
protokoll.

Nybörjarteleskop och
mycket mer i AU:s
webbutik
Du har väl inte missat att du kan köpa
snygga tjocktröjor, teleskop, muggar,
pennor och mycket mer i AU:s
webbshop? Visa att du står upp för den
astronomiska vetenskapen genom att
bära AU:s logga på bröstet! Läs mer
om alla AU-produkter och gör en
beställning här.

Medlemsrabatt hos Fri
Tanke
Inget slår en bra bok om rymden! Som
medlem i Astronomisk Ungdom får du
rabatt på astronomiböcker av olika
författare. Det finns titlar som passar
såväl barn som ungdomar och vetgiriga
vuxna. Ange koden 67312 på den här
länken för att ta del av erbjudandet.
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