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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #8 2016.

Nu har Astronomins dag och natt 2016 gått av stapeln, med mängder av häftiga
rymdevenemang runt om i Sverige. Ungdomsföreningen för flyg- och rymdteknik har
anslutits till förbundet, vinnaren i tävlingen om ett resestipendium till astronomilägret i
Alperna är utsedd, och snart nalkas vinterns norrskensläger för medlemmar mellan
13 och 25 år gamla - denna gång i rymdutbildningens hemstad Luleå. Missa inte
heller chansen att anmäla ditt barn till Rymdläger 2016, och att delta i höstens stora
rymdtävling. Här kan du läsa mer om allt som händer i Astronomisk Ungdom!

Stor AU-konferens den 2-4 december för dig
som engagerar dig i Astronomisk Ungdom

http://us3.campaign-archive1.com/?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=3a1e60cc83&e=ef04d3d090


Är du en av alla ungdomar som engagerar sig ideellt i Astronomisk Ungdoms
verksamheter eller föreningar? Då ska du anmäla dig till AU-konferensen 2016!
Konferensen kommer att vara fylld av umgänge, inspirations- och
astronomiföreläsningar, viktig information till ideellt aktiva, projektgrupper och
föreningar, och annat kul tillsammans med alla andra aktiva i AU från hela
Sverige! Funderar du på att engagera dig i AU men har inte vågat ta steget? Skicka
ett mail till kansliet så berättar vi mer, och ser om det finns möjlighet även för dig att
delta i konferensen. Läs mer om konferensen och anmäl dig här.

Var med i höstens
stora rymdtävling
Astronomi brukar anses vara världens
äldsta naturvetenskap, och såväl
astronomisk forskning som rymdteknisk
utveckling går ständigt framåt. Svara
på frågan "Varför ska människan
studera rymden?" på max 80 ord, så är
du med och tävlar om biobiljetter och
presentkort på science fiction -
bokhandeln. Tävlingen är öppen för alla
medlemmar mellan 6 och 25 år gamla.
Sista tävlingsdag är 30:e
november. Läs mer och tävla här. 

Sista chansen att
anmäla ditt barn till
Rymdläger 2016
Den 30/10 stänger anmälan till höstens
rymdläger för barn i åldrarna 8-12 år.
Det finns några få platser kvar, så har
du ännu inte anmält ditt barn är det nu
hög tid för detta. Lägret äger rum i
Stockholm den 5-6 november, och på
schemat står observationer av
stjärnhimlen, laborationer, lärorika
föreläsningar, lekar och annat roligt
med rymdtema. Låter det som något
för just ditt barn? Här hittar du mer
information och anmälan.

mailto:konferensen@astronomiskungdom.se?subject=AU-konferensen
https://www.astronomiskungdom.se/konferensen/
https://www.astronomiskungdom.se/2016/10/29/tavla-och-vinn-varfor-ska-manniskan-studera-rymden/
https://www.astronomiskungdom.se/rymdlager/


Eleonora, 17 år, får
åka på astronomiläger
i Alperna
Svenska Astronomiska
Sällskapets delar varje år ut
ett resestipendium till det internationella
astronomilägret ESO Astronomy Camp,
som går av stapeln i Alperna.
Stipendiet täcker samtliga
resekostnader och deltagande i hela
lägret, och vinnaren får möjligheten att
under en vecka upptäcka det häftiga
med astronomi och astrofysik
tillsammans med andra
rymdentusiaster från övriga världen.
Årets vinnare är Eleonora Svanberg
från Linköping. Läs vår intervju med
Eleonora här, där hon bland annat ger
sina bästa tips till dig som vill söka
stipendiet nästa år.

Tycker du om flyg-
och rymdteknik?
För inte så länge sedan anslöts en ny
temaförening till förbundet.
Ungdomsföreningen för flyg- och
rymdtekniks syfte är att samla unga
med intresse för flyg- eller rymdteknik,
och bidra till ökade kunskaper i dessa
områden. Om du vill vara med och
bygga mindre raketer och lära dig mer
om flyg- och rymdteknik så är denna
förening något för dig. Kontakta

AU var med på
MegaHelg Rymd
Besökte du Tekniska museet i
Stockholm under Astronomins dag och
natt? Det gjorde Astronomisk Ungdom!
Förbundets volontärer var på plats för
att göra experiment, pyssla och visa
hur spännande rymden är för ett 1000-
tal barn och ungdomar. Besökarna fick
bland annat träffa Christer Fuglesang,
Sveriges enda astronaut. Här kan du
läsa volontären Linda-Marias berättelse
från Astronomins dag och natts största
rymdfest. Stort tack till alla som var
med och gjorde rymdhelgen till en
succé!

Ungdomens Star
Party 2017 söker
driven projektledare
Är du driven, full av idéer och vill
arrangera ett astronomiläger i vår? Har
du kanske varit på något av
Astronomisk Ungdoms tidigare

http://www.astronomiska.se/
https://www.astronomiskungdom.se/2016/10/27/eleonora-17-vinner-resestipendium-till-eso-astronomy-camp-2016/
mailto:rymdteknik@astronomiskungdom.se?subject=Ungdomsf%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20flyg-%20och%20rymdteknik
https://www.astronomiskungdom.se/2016/10/17/au-medlemmar-pa-megahelg-rymd/
https://www.astronomiskungdom.se/2016/10/17/au-medlemmar-pa-megahelg-rymd/


föreningen här om du har några frågor,
vill bli medlem eller anmäla ditt intresse
redan nu. 

Vill du veta vad som
hände under AU:s
världsrekordförsök?
Under Astronomins dag och natt i år
försökte AU slå världsrekord genom att
släppa iväg ett pappersflygplan från
den högsta höjden någonsin. Vår
ballong nådde rekordhöjden, men
tappade tyvärr planet på vägen.
Projektgruppen har analyserat
händelsen och står nu redo för
ytterligare ett försök! Här kan du läsa
mer om världsrekordförsöket från den
8:e oktober och se häftiga bilder från
väderballongen, som nådde en höjd på
37 700 meter. Fortsättning följer!

Månadens
rymdbloggare - Tara

rymdläger och tänkt att det verkar kul
att vara ledare eller arrangör? Nu
kanske turen har kommit till just dig, för
nu söker AU en projektledare och
projektgrupp till vårens Ungdomens
Star Party. Vi söker dig som är trevlig,
motiverad och kan ta ansvar för ett
eget projekt. Låter det som något för
dig? Ansök direkt! Här hittar du mer
information om uppdraget och hur du
ansöker. 

Wictor, 17, får
stipendium för sitt
rymdengagemang
Rosa Tengborgs ungdomsstipendium
delades ut på Slottskogsobservatoriet i
Göteborg under Astronomins dag och
natt. Stipendiet, som består av 5000 kr
och delas ut av Svenska Astronomiska
Sällskapet, tilldelades i år 17-åriga
Wictor Arthur från Polhemsgymnasiet i
Göteborg. Wictor är van vid teleskop
och har sedan slutet av 2015 själv varit
visningsledare på
Slottskogsobservatoriet, där han visar
stjärnhimlen för allmänheten. Wictor är
också engagerad i vår lokalförening
GAUSS i Göteborg. Läs mer om Wictor
och stipendiet här.

mailto:rymdteknik@astronomiskungdom.se?subject=Ungdomsf%C3%B6reningen%20f%C3%B6r%20flyg-%20och%20rymdteknik
https://www.astronomiskungdom.se/2016/10/29/rapport-fran-varldsrekordsforsoket/
https://www.astronomiskungdom.se/engagera-dig/
http://www.astronomiska.se/
https://www.astronomiskungdom.se/2016/10/06/wictor-arthur-far-rosa-tengborgs-ungdomsstipendium-2016/
https://www.astronomiskungdom.se/2016/10/06/wictor-arthur-far-rosa-tengborgs-ungdomsstipendium-2016/


Zohrevand
Rymdbloggaren som presenteras den
här månaden är Tara, en väldigt
astronomiintresserad tjej som går sista
året på gymnasiet. På hennes blogg
kommer astronomi, fysik och
matematik få ta en del plats då detta
verkligen är ämnen Tara brinner för. Vill
du ha tips, bli inspirerad och lära dig
spännande rymdfakta?  Klicka då här
för att läsa Taras blogg. Vill du också
börja blogga hos AU? Skicka då ett
mejl till förbundets kommunikatör
Theresia.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Efter en fullspäckad helg tillsammans
blickar styrelsen nu framåt med nya
idéer och planer. Här kan du läsa om
vad som hände under styrelsehelgen.
Något annat som nu planeras för fullt är
kommande AU-konferens för
förbundets aktiva. Är du aktiv och vill
träffa styrelsen är detta ett perfekt
tillfälle för just det. Undrar du över
något? Tveka inte att kontakta
förbundsstyrelsen. Vill du ta dig en titt
på styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen.

Månadens rymdnyhet!
Varje månad presenteras en
spännande nyhet från rymdvärlden och
denna gång handlar det om ESA:s
senaste mission "ExoMars". Många
satt säkert bänkade under
livesändningen där vi besviket fick se
kontrollcentret tappa signalen från
marslandaren, men uppdraget var inte
helt misslyckat för det. Sonden som
landaren släpptes från har enligt
planerna gått in i omloppsbana runt
planeten och väntas nu mer detaljerat
studera Mars atmosfär. Vi här på
Jorden väntar spänt på dess resultat
och medan vi gör det kan du läsa mer
om ExoMars här.

Medlemsrabatt på Fri
Tanke
Sugen på att läsa mer om rymden och
naturvetenskap men har inga böcker
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hemma? Ingen fara, AU fixar. Ange
koden 67312 på den här länken för att
ta del av bokförlaget Fri Tankes rabatt
till förbundets medlemmar.
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