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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #8 2017

September är här och Astronomisk Ungdom är redo inför hösten! Den 23:e
september är det dags för den årliga temadagen Astronomins dag och natt, då vi
tillsammans gör det fantastiska med astronomin och rymden tillgängligt för alla i hela
Sverige! Då kommer flera AU-aktiviteter att anordnas av våra medlemsföreningar
runt om i landet. Dessutom öppnar nu äntligen anmälan till AU-konferensen 2017; en
tillställning för alla som engagerar sig ideellt i Astronomisk Ungdom. Här kan du läsa
mer om allt som händer i förbundet!
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Missa inte Sveriges coolaste temadag:
Astronomins dag och natt den 23:e september!
Den 23:e september kommer hela Sverige att krylla av rymdaktiviteter och
evenemang! Under Astronomins dag och natt samlas alla astronomientusiaster i
Sverige för att göra det fantastiska med astronomin och universum tillgängligt för
alla, och det kommer att finnas möjlighet att besöka alltifrån föreläsningar och
astrofotoutställningar till att delta i observationskvällar, genomföra rymdexperiment
och besöka utställningar på museum. Här kan du läsa mer och se vilka evenemang
som anordnas i just din stad.

AU-konferensen 2017 
Hösten är kommen och det betyder att
det strax är dags för AU-konferens!
Temat för årets konferens är ledarskap
och innebär förutom många nya
lärdomar inom också en möjlighet att
träffa och lära känna andra ideellt
aktiva inom AU från hela Sverige.
Konferensen går av stapeln den 13-15
oktober och riktar sig till alla
medlemmar som just nu eller under
året innehaft ett ideellt uppdrag, samt
alla som är nyfikna på att börja
engagera sig inom AU! Läs mer och
anmäl dig här!

Jubileumsmiddag för
att fira AU 5 år
Astronomisk Ungdom grundades den
19 augusti 2012 och lanserades för
allmänheten under Astronomins dag
och natt den 13 oktober samma år. Just
nu fyller alltså AU 5 år! Detta kommer
att firas speciellt under en
jubileumsmiddag i Uppsala lördag den
14 oktober, i samband med AU-
konferensen. Jubileumsmiddagen ingår
för alla deltagare i AU-konferensen,
men om man vill delta endast i
jubileumsmiddagen så gå det också
bra för endast 300 kr. Anmäl dig genom
att maila
konferensen@astronomiskungdom.se 
samt klicka på Kommer på Facebook-
evenemanget här.
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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.

Så var International
Astronomical Youth
Camp i Spanien
Saga Jonsson vann Rymdstipendiet
2017 och fick i somras delta i ett tre
veckor långt rymdforskningsläger i
Spanien! Rymdstipendiet tilldelas varje
år en elev som gjort ett särskilt bra
gymnasiearbete eller annat projekt med
anknytning till rymden. Här kan du läsa
mer om stipendiet och Sagas arbete,
och här kan du läsa hennes
reseberättelse från International
Astronomical Youth Camp. Glöm inte
att själv söka stipendiet i vår!

Sprid ordet om
Astronomisk Ungdom
under Värvarveckan
2017
Astronomisk Ungdom växer så det
knakar och fler rymdintresserade
ungdomar blir varje dag en del av
Sveriges gemenskap för unga med
rymdintresse! Men vi vill så klart bli
ännu fler! Mellan den 18:e och 24:e
september infaller därför Astronomisk
Ungdoms officiella värvarvecka –
veckan då vi tillsammans går ihop och
gör Astronomisk Ungdom synligt för
ännu fler barn och unga. Var med du
också! Läs mer om hur du kan
engagera dig under värvarveckan här.

Voyager firar 40 år i
rymden
I år är det 40 år sedan Voyager 1 och 2
skickades upp i rymden! Sedan dess
har de genererat mängder av nya
upptäckter och resultat, såsom de
första närbilderna på Uranus och
Neptunus och upptäckten av flera nya
månar. Idag är Voyager 1 det
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Ansök om
projektbidrag senast
15 september
Fram till den 15:e september kan du
söka projektbidrag till ditt
gymnasiearbete eller något annat
projekt relaterat till rymden som du vill
genomföra i höst och i vår. Både
medlemsföreningar och enskilda
medlemmar kan ansöka! Totalt 5000 kr
kommer att delas ut. Läs mer här om
hu du ansöker.

Läs Elins berättelse
från den totala
solförmörkelsen i
USA
Rymdresan 2017 gick till den totala
solförmörkelsen över USA! 18 AU-
medlemmar samlades söder om
staden Douglas i Wyoming den 21:a
augusti för att tillsammans uppleva ett
av de häftigaste astronomiska

människotillverkade föremål som
befinner sig längst ifrån jorden.  Här
kan du läsa en artikel om Voyager-
sondernas 40 år  i rymden.

Läs om sommarens
astronomiläger
Precis innan skolstart arrangerades
AU:s sommarläger för femte gången.
Den här gången gick lägret av stapeln i
Lomma och deltagare från hela Sverige
skapade tillsammans en mysig och
livlig stämning! Under lägret fick de
bl.a. gå högst upp i Lunds universitets
gamla observatorium, resa runt i
universum i ett planetarium, gå på
föreläsningar, delta i workshops om
utomjordingar, äta tre-rätters middag,
observera stjärnfallet Perseiderna och
mycket mer! Här kan du läsa mer om
lägret!

Fota Vintergatan och
vinn fina priser från

https://www.astronomiskungdom.se/projektbidrag/
http://www.popularastronomi.se/2017/08/voyager-firar-40-ar-i-rymden/
https://www.astronomiskungdom.se/2017/08/30/stjarnfall-och-besok-vid-lunds-universitets-gamla-observatorium-under-astronomilager-2017/


fenomenen som går att uppleva på
jorden. Uppe på ett berg, ensamma i
halvöknen, såg de solen slockna på
himlen under knappt två och en halv
minut. Här berättar resans deltagare
Elin Pettersson mer om upplevelsen.

Tips kring
gymnasiearbete inom
rymdvetenskap
Så här i början av terminen är det
många som ska påbörja sina
gymnasiearbeten, och om man är
nyfiken på att göra ett projekt relaterat
till rymden så har vi en sida dedikerad
till att ge tips och råd om det! Kolla in
den och stort lycka till med ditt arbete!

Sök praktikplats
hos NASA senast 30:e
september

AstroSweden
Nu anordnar våra medlemsföreningar
ORION och Unga Astrofotografer en
stor astrofototävling för ungdomar i
hela Sverige! Du har chans att vinna
fina priser från AstroSweden, Sveriges
största återförsäljare av teleskop. Att
tävla är enkelt: ta fram kameran, bege
dig ut i höstmörkret och ta en bild på
vår galax Vintergatan! Tävlingen pågår
mellan den 1:a september och den
31:a oktober. Läs mer och tävla här!

Läs elevernas
berättelser om
sommarens
Rymdforskarskolor
Denna sommar gick inte mindre än tre
hela upplagor av Rymdforskarskolan av
stapeln; på KTH i Stockholm, på
Esrange i Kiruna, samt på Chalmers i
Göteborg. Elever fick träffa rektorn för
programmet, Christer Fuglesang,
lyssna till en Nobelpristagare i fysik,
skjuta modellraketer från Esrange, göra
observationer vid Onsala
rymdobservatorium, och mycket,
mycket mer. Här kan du läsa elevernas
egna blogginlägg om sommarens
lärorika äventyr.
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Är du student på kandidat- eller
magisternivå och har en dröm om att
arbeta inom rymdbranschen? Nu har
du chansen! Rymdstyrelsen ger
nämligen varje år 2-3 studenter
möjligheten att genomföra praktik på
ett av NASA:s center under
vårterminen! Sista ansökningsdag för
vårterminen 2018 är den 30:e
september. Läs mer och ansök här.

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 lägg en
beställning här.

Rymdkväll med LUNA
i samarbete med
Linköpings kommun
Den 12 augusti samlades allmänheten
på Belvederen i Trädgårdsföreningen,
Linköping, för en kväll under stjärnorna.
I samarbete med Linköpings kommun
anordnade vår lokalförening LUNA
tipspromenad, pyssel och föreläsning
för alla rymdnyfikna besökare! Här kan
du läsa LUNA:s ordförande Cornelia
Ekvall berätta mer om eventet.

Rymdresan 2018 - vart
vill du resa?
Årets Rymdresa gick 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.
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Vad händer i
förbundsstyrelsen?
AU:s förbundsstyrelse arbetar med
förbundets strategiska utveckling
utefter de mål som är beslutade av
årsmötet. Just nu förbereder även
förbundsstyrelsen jubileumsfirandet för
fullt så att det ska bli så roligt och bra
som möjligt!

Undrar du över något? Tveka inte att
kontakta förbundsstyrelsen. Vill du ta
dig en titt på styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen. Medlemsrabatt hos Fri

Tanke förlag
Som medlem i Astronomisk Ungdom
får du bland annat rabatt hos
bokförlaget Fri Tanke. Välj mellan såväl
faktaböcker som barnböcker och
skönlitteratur om rymden! Ange koden
67312 på den här länken för att ta del
av erbjudandet.
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