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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #6 2017. 

Rymdsommaren i Sverige är i full gång, vilket innebär alltifrån astronomiläger till
forskarskolor och rymdresor. Vi hoppas att få träffa många nya medlemmar under
sommarens aktiviteter, och passar på att önska er alla en fin sommar och ett härligt
sommarlov fullt av ny kunskap och stjärnklara nätter. Här kan du läsa mer om allt
som händer i förbundet! 
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Nu är anmälan öppen till årets astronomiläger i
Lund - fyll sommarlovet med kunskap och nya
vänner!
Nu är sommaren här och så även vårt astronomiläger i Lund! Är du mellan 13 och 25
år har du en helg fylld av föreläsningar, workshops, nya vänner och mycket annat
framför dig. Bland annat kommer du att få besöka Lunds universitet, ett av Sveriges
främsta astronomiska lärosäten, och få chansen att besöka ett planetarium. Lägret
går av stapeln 11-13:e augusti och sista anmälningsdag är 28:e juli. Anmälan och
mer information hittar du här.

Detta hände under
Rymdforskarskolan i
Stockholm
Rymdforskarskolan är en
sommarforskarskola i astronomi och
rymdteknik för gymnasieelever, som i
år går av stapeln på hela tre orter i
Sverige. Stockholmsupplagan har just
avslutats, och eleverna har fått utforska
mängder av astronomiska områden,
lyssna till framstående forskare (bl.a.
en Nobelpristagare i fysik!) och besöka
häftiga rymdföretag. Du kan läsa mer
om elevernas upplevelser på
Rymdforskarskolans blogg, och se
Rymdkanalens film från studiebesöket
på satellitföretaget OHB Sweden.

Vinn ett heltäckande
resestipendium till
astronomiläger i
Alperna!
European Southern Observatory (ESO)
anordnar för femte året i rad ESO
Astronomy Camp i Italien, som i år
kommer att ha temat Distances in the
Universe. På programmet står många
utflykter, föreläsningar och aktiviteter.
Ett heltäckande resestipendium delas
ut av vår moderorganisation, Svenska
Astronomiska Sällskapet, till en svensk
gymnasieelev mellan 16 och 18 år. 
Läs mer och tävla här.

https://www.astronomiskungdom.se/astronomilager/
https://www.astronomiskungdom.se/rymdforskarskolan/blogg/
https://www.astronomiskungdom.se/2017/07/03/rymdkanalen-besoker-rymdforskarskolan-i-stockholm/
https://www.astronomiskungdom.se/2017/06/11/vinn-en-resa-till-astronomilager-i-alperna/


Månadens rymdnyhet
- så blir du astronaut!
Nu är juni månads rymdnyhet äntligen
här! Denna gång handlar det om
NASA:s nya astronautkandidater.
Många drömmer om en framtid som
astronaut, och idag antas astronauter
med många olika bakgrunder. Det
betyder att du kan bli astronaut oavsett
om du pluggar biologi, astrofysik,
geologi, medicin eller en
ingenjörsutbildning. Vår rymdreporter
Cornelia Ekvall guidar dig här genom
den snåriga vägen från gymnasiet ut i
rymden, och presenterar NASA:s nya
kandidater. Läs artikeln här.

Bli projektledare för
Rymdläger 2017
I höst är det dags för nästa
astronomiläger för barn mellan 8 och
12 år. Ta chansen att inspirera nästa

Månsand och kometer
i Norrköping
Astronomisk Ungdoms
lokalförening LUNA visade nyligen upp
sin verksamhet på Ljuraparkens dag i
Norrköping! De ställde sig frågan hur
det ser ut på månen och visade detta
för besökarna genom att låta dem
tillverka sin egen månsand, och
demonstrerade även hur man kan
tillverka sig egen komet. Ljuraparken
var välbesökt och många barn letade
sig fram till LUNA:s bord. Här berättar
arrangörerna från LUNA mer om
dagen!

Missa inte chansen att
söka projektbidrag!
Astronomisk Ungdom delar varje
termin ut 5000 kr i projektbidrag till
ungdomar som vill genomföra ett
rymdprojekt. Det kan vara ett
gymnasiearbete eller något helt annat,
och du kan söka för såväl stora projekt
som miniprojekt. Skicka upp din egen
väderballong eller gör en tavla av din
favoritnebulosa - endast din fantasi
sätter gränserna! Läs mer och ansök
här senast 15:e september.

https://www.astronomiskungdom.se/2017/06/17/manadens-rymdnyhet-sa-blir-du-astronaut/
https://www.astronomiskungdom.se/2017/06/12/luna-tillverkar-mansand-och-kometer-i-norrkoping/
http://www.astronomiskungdom.se/projektbidrag


generation! Att projektleda ett läger ger
dig dessutom mycket värdefull
erfarenhet och är en bra möjlighet att
utveckla dina ledarskapsförmågor och
utvidga ditt kontaktnät. Läs mer och
ansök här senast sista juli.

Köp AU-prylar i vår
webbshop
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.

Satsa på ditt
gymnasiearbete - gör
ett rymdprojekt
Du vet väl att vi har massvis med tips
till dig som vill göra ett gymnasiearbete
med anknytning till rymden? Rymden
må vara stor och långt borta, men det
går alldeles utmärkt att göra
gymnasiearbeten i astronomi och
rymdteknik även från jorden! Du kan
också vara med och tävla om vårt fina
Rymdstipendium - 2018 års pris
presenteras i början av hösten! Här
hittar du vår sida med tips till dig som
vill göra ett gymnasiearbete om
rymden.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Sommaren är fylld med aktiviteter och
förbundsstyrelsen ser över allt som
händer i förbundet. Dessutom laddas
det för fullt inför höstens jubileum, då
AU fyller 5 år. Har du idéer och tankar

https://www.astronomiskungdom.se/engagera-dig/
http://www.astronomiskungdom.se/webbshop
https://www.astronomiskungdom.se/rymdstipendium/
https://www.astronomiskungdom.se/gymnasiearbete-inom-astronomi-och-rymden/


Medlemsrabatt på
astronomiböcker
I väntan på vintermörkrets kalla
observationskvällar är ett lager av bra
astronomiböcker ett perfekt
komplement till sommarens sol och
glasstrutar. Följ den här länken för att
ta del av många fina rabatter på böcker
om alltifrån svarta hål till
astropartikelfysik och rymdresor.

kring Astronomisk Ungdoms
strategiska utveckling? Tveka inte
att kontakta förbundsstyrelsen. 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

http://www.fritanke.se/astro/
mailto:forbundsstyrelsen@astronomiskungdom.se
https://www.astronomiskungdom.se/forbundsstyrelse/
https://www.facebook.com/AstronomiskUngdom
https://twitter.com/astronomisk_ung
https://instagram.com/astronomisk_ungdom/
http://www.astronomiskungdom.se/
https://www.youtube.com/channel/UCxiTn9uFRc_Iswk2DujnvUg
http://astronomiskungdom.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=9b98e3d863&e=ef04d3d090&c=33046d332a
http://astronomiskungdom.us3.list-manage2.com/profile?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=9b98e3d863&e=ef04d3d090
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&afl=1

