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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #9 2016.

Rymdintresset i Sverige växer så det knakar och vi är nu över 2500 medlemmar i
förbundet! Vi vill önska alla nya medlemmar varmt välkomna till AU och hoppas att vi
får se er under våra kommande aktiviteter! Nu är anmälan öppen till årets vinterläger
i astronomi och rymdteknik, AU har lanserat ett nytt rymdstipendium och du som
medlem kan delta i flera spännande tävlingar där fina priser står på spel. Och du -
missa inte nästa medlemsbrev! Då kommer resmålet för årets astronomiresa
utomlands, Rymdresan 2017, att avslöjas! Här kan du läsa mer om vad som händer i
Astronomisk Ungdom och hur du kan ta ditt astronomiintresse ännu längre
tillsammans med oss!

http://us3.campaign-archive1.com/?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=33ab8f37a9&e=ef04d3d090


Missa inte årets vinterläger 2-5:e januari 2017!
Ta chansen att lära dig mer om astronomi och rymdteknik i en spännande miljö och
träffa nya vänner som delar ditt rymdintresse! Detta år kommer Norrskensläger 2017
att hålla till i Luleå, staden där LTU och därmed Sveriges diamant för forskning och
utbildning inom rymdteknik finns. Har du tur kan även himlens vackraste skådespel
visa sig, nämligen norrsken. Anmälan är öppen för dig mellan 13 och 25 år och inga
förkunskaper krävs. Varmt välkomna till nästa upplaga av vårt mest populära läger
någonsin! Platserna fylls snabbt så vi rekommenderar dig att anmäla dig så fort som
möjligt. Följ denna länk för mer information och anmälan.

Var med och tävla om
Rymdstipendium 2017
Går du på gymnasiet och har gjort ett
gymnasiearbete eller annat projekt med
anknytning till rymden? Sök då till

Sista chansen - var
med och tävla!
Du har väl inte glömt Astronomisk
Ungdoms hösttävling? Berätta varför
just du tycker att människan ska

https://www.astronomiskungdom.se/2016/11/14/anmal-dig-till-vinterns-astronomilager-i-lulea/


Astronomisk Ungdoms
Rymdstipendium 2017 och ta chansen
att vinna ett resestipendium till det tre
veckor långa astronomilägret
International Astronomical Youth Camp,
som i år kommer äga rum i Spanien
mellan den 6:e juli och 5:e augusti. Läs
mer om resestipendiet,
bedömningskriterier och hur du deltar
här.

Var med i en stor
europeisk rymdtävling
Fram till den 31:a mars kan du vara
med och tävla i den europeiska
rymdtävlingen ODYSSEUS - European
Youth Space Contest, en tävling där du
kan få utlopp för ditt rymdintresse och
tävla om fina priser såsom en
praktikplats på ESA, ett bra teleskop,
utlandsresor och mycket annat. Är du
mellan 7 och 22 år, ta chansen! Läs
mer här.

studera rymden så är du med och
tävlar. Sista anmälningsdag är idag den
30:e november, så gå in och tävla nu
direkt för att inte missa chansen att
vinna biobiljetter till höstens rymdfilmer
eller presentkort på science fiction-
bokhandeln. Tryck här för att komma till
tävlingen.

Vad hände under
Rymdläger 2016?
Höstens läger för barn mellan 8 och 12
år, Rymdläger 2016, har nu gått till
ända. Under två dagar i Stockholm fick
ett tjugotal barn ta fram sin nyfikna och
uppfinningsrika sida för att lära sig
spännande saker om rymden. De fick
bland annat observera månen, bygga
egna månlandare, skjuta upp raketer
och lära sig mer om kosmologi,
planeter i andra solsystem och den
internationella rymdstationen ISS. Här
kan du läsa mer om vad som hände
under lägret. 

AU ställde ut på Lisa
Meitner-dagarna
Den 25:e november var det dags för
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Månadens rymdnyhet
Varje månad presenteras en
spännande nyhet från rymdvärlden och
denna gång handlar det om
supermånen! Den 14:e november var
natten då det inte bara var fullmåne,
utan även supermåne. Detta sker när
fullmånen är som närmast Jorden,
vilket gör att den ser större ut än vad
den gör resten av året. Läs mer om
detta fenomen här.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
I helgen går den årliga AU-konferensen
av stapeln, och såväl styrelse som
kansli och engagerade medlemmar står
redo inför en av årets roligaste AU-
evenemang. Arbetet med att utveckla
kansliet, förbundets policy och det
flertal nya verksamheter som ska
lanseras 2017 står också på agendan
samtidigt som planeringen inför nästa
års årsmöte har dragit igång. Undrar du
över något? Tveka inte att kontakta
förbundsstyrelsen. Vill du ta dig en titt
på styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen.

årets Lisa Meitner-dagar på Albanova i
Stockholm, en helgkonferens i fysik för
intresserade gymnasister. Astronomisk
Ungdom var där med tre
representanter för att marknadsföra
förbundet och visa alla hur häftig
rymden faktiskt är. Under dagen höll
också den kända astronomen Ulf
Danielsson en föreläsning om mörk
materia och strängteori, och på kvällen
bjöds det på fin galamiddag. Läs mer
om dagen här.

Medlemsrabatt på
astronomiböcker
I vanlig ordning så kan du som medlem
få rabatt när du beställer böcker från
Fri Tanke. Nu har erbjudandet
uppdaterats och flera nya böcker finns
med i utbudet. Om du är nyfiken på vad
böckerna handlar om kan du läsa om
ett flertal titlar på vår hemsida. Ange
koden 67312 på den här länken för att
ta del av erbjudandet.
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