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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #7 2017. 

I år är augusti astronomins månad! Missa inte stjärnfallet Perseiderna, årets kanske
vackraste skådespel på stjärnhimlen, och den partiella månförmörkelsen den 7:e
augusti. Dessutom går Astronomisk Ungdoms sommarläger av stapeln 11-13:e
augusti och en vecka senare beger vi oss till den totala solförmörkelsen i USA den
21:a augusti, då vår allra första Rymdresa går av stapeln. Här kan du läsa mer om
detta och mycket annat som händer i Sveriges gemenskap för unga med
rymdintresse!
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Stort meteorregn den 8-15:e augusti!
Missa inte årets kanske vackraste skådespel på himlen! Stjärnfallet Perseiderna
skapas när jorden varje år i augusti passerar genom ett moln av grus från kometen
Swift-Tuttle. Stjärnfall är egentligen meteorer - grus som brinner upp i atmosfären
när de faller ned mot jorden, vilket skapar ett ljusstreck på himlen. Flest stjärnfall
kommer du att kunna se sent på kvällen den 12:e augusti. Här kan du läsa mer om
meteorregnet Perseiderna och var, när och hur du har bäst chans att se det.

Sista chansen - missa
inte årets rymdläger i
Lund
Det finns fortfarande ett par platser
kvar till årets astronomiläger i Lund den

P4 Norrbotten:
Astronomisk Ungdom
lockar tjejer till
rymdbranschen
Rymdforskarskolans projektledare
Mikael Ingemyr intervjuades nyligen i

http://www.popularastronomi.se/2017/07/perseiderna-2017-se-arets-stjarnfall-och-upptack-hur-jorden-manen-och-kometerna-fardas-genom-rymden/


11-13:e augusti! Besök Lunds
universitet, lyssna till intressanta
föreläsningar i astronomi och
rymdteknik, observera stjärnhimlen,
upplev ett planetarium och mycket mer.
Dessutom får du träffa många nya
vänner som delar ditt intresse för
rymden. Inga förkunskaper krävs och
lägret riktar sig till dig mellan 13 och 25
år. Läs mer och anmäl dig här senast
1:a augusti. 

Så ser du den partiella
månförmörkelsen 7:e
augusti
Vill du se den partiella
månförmörkelsen den 7:e augusti? Läs
en enkel guide hos vår medlemstidning
Populär Astronomi här! Var redo när
månen går upp! Då täcker jordens
skugga månen nedåt höger. Månen ser
ovanligt stor ut när den stiger över
horisonten (detta är naturligtvis en
illusion - månens storlek ändras inte vid
månförmörkelse!). När månen sedan
stiger längst himlen i takt med att
himlen blir mörkare glider skuggan
bort: först den mörkare kärnskugga och
sedan den knappt synliga halvskuggan.
Kl 22:53 har vi en helt vanlig fullmåne
igen!

P4 Norrbotten om hur Astronomisk
Ungdom är med och arbetar för
jämställdheten inom
rymdbranschen. Inslaget handlar bland
annat om att programmet fortsätter att
locka fler tjejer än killar. "Det inger
mycket framtidsoptimism.
Rymdbranschen är fortfarande
mansdominerad men med tiden
kommer det att bli jämställt", menar
han. Lyssna på radioinslaget och läs
mer här.

Nobelpristagare i fysik
2004 besöker
Astronomisk Ungdom
Den 29:e juni fick Rymdforskarskolan i
Stockholm besök av såväl Christer
Fuglesang som Frank Wilczek,
Nobelpristagare i fysik 2004 för
upptäckten av asymptotisk frihet i teorin
för den starka växelverkan; att den
starka växelverkan som håller ihop
kvarkar ökar med avståndet. Dagen
fylldes av spännande och lärorika
diskussioner! Här berättar deltagaren
Sofia Damne mer om upptäckten,
föreläsningarna och dagen som helhet!

http://www.astronomiskungdom.se/astronomilager
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Barnen byggde egna
solsystem under
Space Camp 2017
Astronomisk Ungdoms tredje läger för
barn mellan 8 och 12 år har nu gått av
stapeln! Den 17-18:e juni samlades ett
glatt gäng unga rymdintresserade i
Stockholm vid Älvsjös scoutlokal.
Tillsammans fick 22 stycken
entusiastiska deltagare lära sig mer om
astronomi och rymdfart under två dagar
fyllda med aktiviteter! Deltagarna har
bland annat tagit del av spännande
aktiviteter på Vetenskapens Hus, byggt
egna solsystem och träffat nya vänner.
Läs mer om lägret här!

Total solförmörkelse
över USA 
Den 21:a augusti i år är det total
solförmörkelse över USA. Att vara med
om en total solförmörkelse är en unik
upplevelse - stjärnorna lyser upp den
mörka himlen mitt på dagen, fåglarna

Läs inlägget här.

Gör ett projektarbete
om rymden i skolan!
Fram till den 15:e september kan du
söka projektbidrag till ditt
gymnasiearbete eller något annat
projekt som du vill genomföra i
höst! Glöm heller inte att kolla in vår
sida med tips inför gymnasiearbetet för
dig som vill arbeta med en
frågeställning som anknyter till rymden!
Du som gör ett projekt i astronomi eller
rymdteknik, vare sig det är ett
gymnasiearbete eller annat projekt, har
dessutom chansen att vara med och
tävla om vårt fina resestipendium,
Rymdstipendiet, i höst - det vill du inte
missa! Läs mer om Rymdstipendiet här.

Stjärnspäckad kväll i
Linköping den 12:e
augusti
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tystnar och temperaturen faller. Totala
solförmörkelser uppstår när solen,
månen och jorden ligger i en linje. Då
kommer solen att täckas helt av
månen, och under några minuter syns
bara solens korona som en tunn ring
runt den täckta solskivan. Astronomisk
Ungdom beger sig iväg till staterna för
att bevittna händelsen, och du kommer
att kunna följa medlemmarnas
upplevelser under hela resan
på Rymdresans egen blogg. Nästa
totala solförmörkelse i Sverige inträffar
först den 16 oktober 2126!

Vad är det bästa med
Astronomisk
Ungdom?
I höst fyller Astronomisk Ungdom 5 år
och det ska så klart firas! Bland annat
kommer en stor jubileumsbok att
skapas, vilken kommer att innehålla
mycket av allt som hänt i Astronomisk
Ungdom sedan starten 2012. Vi vill så
klart att alla som vill ska kunna
medverka i boken! Fyll i detta formulär
och berätta om dina bästa
rymdminnen, vad du vill att AU ska
göra i framtiden och varför just du är
medlem i Sveriges gemenskap för
unga med rymdintresse!

Om du har vägarna förbi Linköping den
12:e augusti ska du stanna till och delta
i ett roligt rymdevent! Stjärnfallet
Perseiderna kommer att dansa över
himlen, det kommer att finnas teleskop
på plats, och dessutom blir det föredrag
med kunnigt rymdfolk och mycket
annat skoj! Evenemanget anordnas av
Linköpings kommun i samarbete med
vår lokalförening LUNA
och Östergötlands Astronomiska
Sällskap. Läs mer om eventet här.

Rymdresan 2018 - vart
vill du resa nästa
sommar?
Rymdresor är Astronomisk Ungdoms
sällskapsresor till rymdrelaterade
platser utomlands! Årets Rymdresa går
till den totala solförmörkelsen över
USA, och nu när hösten närmar sig är
det dags att rikta blicken framåt. Vart
vill du att vi reser nästa sommar?
Tveka inte att skicka ett mail till kansliet
och framföra dina önskemål! Kanske
vill du rent av bli projektledare och
anordna hela resan? Läs mer om
uppdraget och hur du ansöker här.

http://www.astronomiskungdom.se/rymdresor
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Medlemsrabatt på
astronomiböcker
En sommar utan en bra bok på
stranden är ingen riktig sommar! Som
medlem i Astronomisk Ungdom får du
bland annat rabatt på Ulf Danielssons
bok "Mörkret vid tidens ände" och
Christer Fuglesangs "13 dygn i rymden
efter 14 år på jorden". Välj mellan såväl
faktaböcker som barnböcker och
skönlitteratur om rymden! Ange
rabattkoden 67312 på den här länken
för att ta del av erbjudandet.

Kom igång med ditt
första teleskop!
I vår webbshop hittar du enkla
nybörjarteleskop som får plats direkt i
bokhyllan eller på skrivbordet, redo att
bäras ut på balkongen när mörkret
infaller! Du kan också unna dig eller ditt
barn en mysig AU-tröja, en snygg
penna eller varför inte en mugg till
morgonkaffet? Läs mer om våra
produkter och gör din beställning
här. Alla intäkter går till att hjälpa oss
uppfylla barn och ungas rymddrömmar.
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