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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #5 2017

Nu är sommaren snart här och vi laddar för sol, bad och massor med rymd och
astronomi! Det är mycket på gång i Astronomisk Ungdom och i sommar går såväl
Rymdresan till USA som astronomiläger och Rymdforskarskolan av stapeln! Här kan
du läsa mer om allt som händer i Sveriges gemenskap för unga med rymdintresse!

Fullspäckat rymdläger för barn mellan 8 och 12
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år i juni! Sista anmälningsdag är 3:e juni.
Du har väl inte missat Space Camp 2017? Helgen den 17-18:e juni kommer ett gäng
låg- och mellanstadieelever att samlas i Stockholm för att ha kul tillsammans och
lära sig mer om rymden. Förutom att ha roligt och träffa nya vänner får deltagarna
chansen att lära sig mer om bland annat rymdresor till Mars, solsystemet och fjärran
galaxer. Det blir garanterat sommarens häftigaste aktivitet! Inga förkunskaper krävs;
ta bara med dig din nyfikenhet och upptäckarglädje! Anmälan och mer information
hittar du här.

Sista chansen att
ansöka till
Rymdforskarskolan!
Den 4:e juni stänger ansökan till
Rymdforskarskolan 2017 - Sveriges
coolaste sommarforskarskola för
gymnasieelever! Du som ska börja åk 2
eller 3 i höst har chansen att delta i ett
meriterande sommarprogram på några
av Sveriges främsta lärosäten.
Rymdforskarskolan går av stapeln i
Stockholm, Kiruna och Göteborg. Att
delta är helt gratis och såväl mat som
boende och samtliga aktiviteter ingår.
Under Rymdforskarskolan får du
kunskap, minnen och vänner för livet!
Ansökan och mer information hittar du
här.

Möt tvillingarna som
invigde Onsalas nya
tvillingteleskop
Torsdagen den 18:e maj invigdes
Onsala rymdobservatoriums
tvillingteleskop; Chalmers senaste
mätinstrument! Med under invigningen
fanns gymnasieeleverna Josefin och
Malin Flyckt, två tvillingar från
Astronomisk Ungdom. De var där för
att representera oss och tala om
analogin mellan ett rymdintresserat
tvillingpar och två rymdforskande
tvillingteleskop! Här kan du läsa mer
om invigningen och tvillingteleskopen,
som använder radiosignaler från
kvasarer för att mäta jordens rörelser.

http://www.astronomiskungdom.se/space-camp
http://www.astronomiskungdom.se/rymdforskarskolan
https://www.astronomiskungdom.se/2017/05/30/mot-tvillingarna-som-inviger-de-nya-tvillingteleskopen/


Snart öppnar anmälan
till sommarens
astronomiläger!
Komplettera mjukglass, sol och bad
med fördjupade kunskaper i astronomi
och rymdteknik, nya vänner och roliga
experiment och laborationer! Den 11-
13:e augusti går årets sommarläger av
stapeln i Lund; ett perfekt sätt att
avsluta sommarlovet på! Håll utkik efter
mer information här under juni månad;
anmälan öppnar den 25:e juni och det
är först till kvarn som gäller.

Sverige ska ta fram en
ny rymdstrategi
Minns du debattartikeln vår
förbundsordförande Jennifer
Andersson skrev under tillsammans
med bland annat riksdagsledamoten
Mathias Sundin och Christer
Fuglesang? Nu har rymdminister
Helene Hellmark Knutsson bestämt sig
för att regeringen ska ta fram en
rymdstrategi för Sverige! Det tycker vi
så klart är jättekul, och ser fram emot

Se den totala
solförmörkelsen över
USA - några platser
kvar!
Nu släpper vi några extra platser till
sommarens rymdresa till USA, då vi
bland annat ska bevittna den totala
solförmörkelsen! Om du dessutom har
åldern inne och kan tänka dig att köra
en av bilarna får du 1000 kr rabatt.
Under resan kommer vi förutom
solförmörkelsen att bevittna Mount
Rushmore, Devil's Tower, Yellowstone,
Bonneville Salt Flats, en kärnvapensilo
och mycket annat. Anmäl intresse för
en reservplats här, och läs mer om
resan här.

Raketer och kosmisk
strålning under
Ungdomens Star
Party 2017 
Sista helgen i mars gick det årliga
astronomilägret Ungdomens Star Party
av stapeln i Älvsjö! 2017 års upplaga
bestod av en härlig grupp ungdomar
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resultatet! Som ett led i förberedelserna
besökte Hellmark Knutsson nyligen
USA:s rymdindustri! Här kan du läsa
mer om hennes tankar kring
rymdstrategin.

Elias deltog i världens
största
vetenskapstävling
Under 12 dagar har Astronomisk
Ungdoms Elias Waagaard deltagit i
Intel International Science and
Engineering Fair (Intel ISEF), världens
största vetenskapsmässa för
gymnasieelever, i Los Angeles. Han
fick resestipendiet efter att ha deltagit i
förbundet Unga Forskares tävling för
gymnasiearbeten, Utställningen Unga
Forskare, med sitt gymnasiearbete
inom astrofysik. Här berättar han mer
om sin resa och priset han vann där!

Vad händer i
förbundsstyrelsen?

från hela Sverige, som tillsammans
lyssnade på föreläsningar i astronomi
och rymdteknik på KTH, laborerade på
Vetenskapens Hus, besökte
rymdteknikbolaget OHB Sweden,
observerade stjärnhimlen och mycket
mer. Här berättar Julia Berndtsson, en
av arrangörerna, mer om vad som
hände under lägret. 

Delta i NEON
observing school på
La Palma!
Fram till den 31:a maj kan du som är
masterstudent eller doktorand i
astronomi ansöka om att få delta i
NEON observing school på La Palma
bland Kanarieöarna. Under två veckor
får du lära dig allt du behöver veta om
observationell astrofysik; från
planeringsstadiet till observationer,
datareduktion och analys. Kursen riktar
sig till dig utan tidigare erfarenhet av
observationer med stora teleskop. Läs
mer och ansök här!
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Förbundsstyrelsen arbetar i skrivande
stund med att ta fram en bra och
långsiktig arbetsordning och
delegationsordning för förbundet.
Dessutom planeras det inför firandet av
AU:s 5-årsjubileum, som kommer att
äga rum under AU-konferensen 13-
15:e oktober! Då vankas stor
jubileumsmiddag för alla medlemmar!
Vi ses väl där? Undrar du över något
kring Astronomisk Ungdoms
strategiska utveckling? Tveka inte att
kontakta förbundsstyrelsen. Vill du ta
dig en titt på styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen.

Nybörjarteleskop och
annat i webbshoppen
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.

Få finansiering för ditt
gymnasiearbete eller
annat rymdprojekt!
Fram till den 15:e september kan du
söka bidrag från Astronomisk Ungdom
för att genomföra ett rymdprojekt! Det
kan vara alltifrån att anordna ett
rymdcafé med dina vänner till att bygga
ett eget teleskop! Det är t.ex. perfekt
för dig som vill göra ett gymnasiearbete
om rymden i höst! Här hittar du
ansökningsblanketter och mer
information.

Medlemsrabatt på
rymdböcker!
Vad är ett sommarlov utan spännande
böcker om supernovor, galaxer och
svarta hål? Som medlem i AU får du
rabatterade priser på flera titlar. Ange
koden 67312 på den här länken för att
ta del av erbjudandet.
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