Subscribe

Past Issues

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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #9 2017.
Hösten är nu verkligen kommen med sina kalla, men lyckligtvis även stjärnklara,
nätter. Färskt i minnet är AU:s festliga 5-årsfirande under konferensen i Uppsala i
mitten av oktober. Över 60 medlemmar ifrån hela landet samlades för att
tillsammans fira den fantastiska utveckling vår organisation haft under de fåtal år den
funnits, samt de kommande åren som vi är säkra på kommer att bli minst lika
fantastiska. Det händer som alltid mycket i vårt förbund, och nedan kan du läsa om
ett axplock av allt som pågår eller är på gång!

Astronomisk Ungdom har släppt
en fantastisk reklamfilm tillsammans med
astronauten Christer Fuglesang

Under Astronomins dag och natt den 23:e september släppte AU en animerad film
för att visa på det som är så fascinerande med rymden. Filmen är framtagen i
samarbete med produktionsbolaget Depiction och tar tittaren med på en resa genom
rymden. Till Christer Fuglesangs berättande lämnar tittaren jorden, passerar månen,
åker förbi våra vänner Rosetta vid kometen 67P och Cassini vid Saturnus, och
fortsätter ut ur vår galax och vidare ut i rymden. Läs mer om filmen här eller titta på
den direkt på YouTube här. Dela den gärna i dina sociala kanaler för att
sprida fascination för rymden bland dina vänner!

Anmäl ditt barn till
Rymdlägret 25-26
november i Göteborg
Årets rymdläger går av stapeln 25-26:e
november i Göteborg! Det blir en rolig
sammankomst för barn mellan 8 och 12
år med mycket astronomi,
observationer av stjärnhimlen, mysiga
lägeraktiviteter och mycket annat!
Anmäl dig eller ditt barn här senast den
20:e november!

Månades rymdnyhet:
Nobelpriset i fysik

Tävling: Vad är mörk
materia?
Nu är det Halloween, årets läskigaste
högtid. Och vad är egentligen mer
skrämmande än universums mörka
sida? Ta chansen att vinna spännande
priser i höstens rymdigaste
halloweentävling! Tävlingen är öppen
för dig som är mellan 13 och 20 år. Läs
mer här och tävla senast 1:a
december.

Missa inga
rymdnyheter - följ oss
på Facebook!
Du har väl inte missat våra sociala

Årets Nobelpris i fysik tilldelades
Rainer Weiss, Kip S Thorne och
Barry C Barish för deras bidrag till
LIGO-detektorn och banbrytande
forskning om gravitationsvågor.
Gravitationsvågor utgör ett helt nytt sätt
för oss att observera universum och
upptäckten är början på en helt ny era
inom astronomin. I denna artikel får du
lära dig mer om upptäckten och vad
den kommer att ha för betydelse i
framtiden.

medier? Ta del av de allra senaste
rymdnyheterna och coola fakta, och
håll dig uppdaterad kring allt som
händer i Astronomisk Ungdom! Följ oss
på Facebook här! Vill du fylla dina
flöden med ännu mer rymd kan du
också följa oss på Instagram och
Twitter, samt via astronomisk_ung
på Snapchat.

AU-aktiva Cornelia
Ekvall får astronomistipendium
Ulf Danielsson årets
hedersstipendiat
Astronomisk Ungdom delar varje år ut
ett hedersstipendium till en person som
genom särskilda insatser har främjat
intresset för astronomi och rymdfart
hos barn och ungdomar i Sverige.
Årets stipendium tilldelas Ulf
Danielsson, som är professor i teoretisk
fysik vid Uppsala universitet och en av
Sveriges mest kända fysiker. Ulf har
bland annat skrivit flera
populärvetenskapliga böcker som tar
upp den senaste forskningen inom
kosmologi. Se bilder, läs mer om Ulfs
böcker och finn den fullständiga
motiveringen här.

Varje år delar Svenska Astronomiska
Sällskapet ut ett stipendium om 5000 kr
till en ungdom som utmärkt sig särskilt
på astronomi- och rymdområdet. Årets
stipendiat är ingen mindre än vår
medlem Cornelia Ekvall; rymdbloggare,
ordförande för lokalföreningen LUNA,
konstruktör av ett meteorobservatorium och allmänt aktiv för
andra unga rymdintresserade. Stort
grattis, Cornelia! Läs mer här.

Engagera dig:
Rymdpodden söker

en till programledare

Alla unga
borde få chansen att
se Vintergatan på
himlen
Har du sett Vintergatans band på
stjärnhimlen? Tyvärr gör
ljusföroreningar att en stor del av
jordens befolkning aldrig sett
Vintergatan, eller ens en bråkdel av det
antal stjärnor som syns på himlen om
man befinner sig på en riktigt mörk
plats. Vi vill att alla barn och unga i
Sverige ska få chansen att uppleva
stjärnhimlen på riktigt. Vill du vara med
och lösa problemet med
ljusföroreningar i din stad? Läs mer här
om vad du kan göra, och läs en
intressant artikel med bland annat
astronomen Marie Rådbo.

Gör ditt
gymnasiearbete inom
rymden och vinn
resestipendium

Vill du vara med och driva Sveriges
rymdigaste podcast? Rymdpodden är
Astronomisk Ungdoms podcast om
astronomi och rymdteknik, och varje
avsnitt innehåller intressanta
diskussioner om aktuella ämnen inom
rymdforskning. Läs mer om projektet
och hur du ansöker här!

Engagera dig: Var
med i projektgruppen
för sommarens
astronomiläger
Vill du anordna Astronomisk Ungdoms
rymd- och astronomiläger i sommar?
Att arrangera ett läger med tema
rymden är både roligt och givande, du
träffar nya vänner och förbättrar dina
ledarskapsförmågor. Dessutom är det
en bra merit att ha på ditt CV. Läs mer
om projektet och hur du ansöker här!

Köp AU-prylar i vår

Just nu är det många som ska påbörja
sina gymnasiearbeten, och om du är
nyfiken på att göra ett projekt relaterat
till rymden så har vi här en sida
dedikerad till att ge tips och råd om det!
I vår kan du sedan ansöka om vårt
Rymdstipendium, som innebär en resa
till ett astronomiskt inriktat akademiskt
sommarprogram utomlands!

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.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
AU:s förbundsstyrelse arbetar med
förbundets strategiska utveckling
utefter de mål som är beslutade av
årsmötet. Just nu arbetar
förbundsstyrelsen särskilt med att
utveckla ett rymdpolitiskt idéprogram till
AU, utifrån input given av
medlemmarna under AU-konferensen, i
syfte att kunna påverka den
rymdstrategi som Sveriges regering
väntas lägga förslag på snart.
Vill du ta dig en titt på styrelsens
arbete? Läs då mötesprotokollen.

Facebook

Twitter

Medlemsrabatt på
astronomiböcker
Som medlem i Astronomisk Ungdom
får du 20 % rabatt på utvalda böcker
hos bokförlaget Fri Tanke. Välj mellan
såväl faktaböcker som barnböcker och
skönlitteratur om rymden! Ange
rabattkoden 67312 i deras webbshop
för att ta del av erbjudandet.
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