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Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!

Translate
Visa mejlet i din webbläsare

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #10 2017.
Snart är det jul! Större delen av Sverige är nu täckt av snö och vinterns stjärnklara
nätter är här. I Astronomisk Ungdom går maskineriet varmt av aktivitet och som
vanligt är ambitionerna stora med mycket verksamhet på horisonten. Vi är glada att
du som medlem hänger med AU i detta äventyr, för det är för dig allt görs. Läs
vidare för att få reda på allt som är på gång härnäst i Sveriges gemenskap för unga
med rymdintresse!

Varmt välkommen till Sveriges gemenskap för
unga med rymdintresse, alla nya medlemmar!
Astronomisk Ungdom växer så det knakar. Vi har nu passerat den helt fantastiska
siffran 3000 medlemmar och närmar oss 3100 medlemmar med raketfart! På bara 5
år har vår organisation vuxit från att vara en liten förening med ett fåtal medlemmar
till ett stort nationellt ungdomsförbund som bidrar till att unga får utveckla sitt
rymdintresse och uppfylla sina rymddrömmar varje dag. Tack alla fantastiska
medlemmar för att ni vill vara delaktiga i Astronomisk Ungdom! Vi vill också rikta ett
extra varmt välkomnande till alla nya medlemmar som anslutit sig 2017. Har du
några som helst frågor är du varmt välkommen att höra av dig till oss via denna epostadress. Hoppas vi ses under någon av våra kommande aktiviteter!

Barn 9-12 år sökes för
medverkan i häftig
rymdartikel
Vi söker nu två nyfikna barn mellan 9
och 12 år som har ett intresse för
planeter och rymdresor. Barnen
kommer att få chansen att träffa en
rymdforskare vid Stockholms
universitet och ställa sina frågor om
den häftiga planeten Mars, samt vara
med i en lika spännande artikel i SvD
Junior i januari. Inga förkunskaper
krävs. Mötet med forskaren är planerat
till 9/1 eller 10/1. Mer information och
intresseanmälan hittar du här. Vi vill ha
din intresseanmälan senast 20/12.

Höstens höjdpunkter:
AU-konferensen och
AU:s femårsjubileum
I mitten av oktober anordnades den
årliga AU-konferensen för alla aktiva i
verksamheter och föreningar i
förbundet, och i samband med den
helgen firades också AU:s 5-årsdag i
form av en jubileumsmiddag.
Veteranen Cornelia Ekvall skriver här
om helgens förehavanden, och Pianca
Islam skriver här om sina upplevelser
av konferensen och jubileet; hennes
allra första AU-evenemang som ideellt
engagerad i Astronomisk Ungdom.

Rymdiga julklappar i
vår webbshop - idag
30% rabatt
Nu är det snart jul och vad passar inte
bättre än klappar fyllda med rymd och
astronomi? I vår webbshop hittar du
alltifrån små teleskop perfekta för
nybörjaren till mysiga tjocktröjor,
pennor, muggar och t-shirts med
vackra citat av den mycket kända
astronomen Carl Sagan. I dagens
lucka i vår julkalender, 19/12, hittar vi
dessutom ingen mindre än Carl Sagan
- en speciallucka som innebär 30%
rabatt i webbshoppen. Passa på! Du
hittar webbshoppen här.

Detta hände
under Rymdlägret
Helgen den 25-26 november gick årets
Rymdläger för barn 8-12 år av stapeln.
Lägerarrangörerna har skrivit ett
fantastiskt inlägg på hemsidan om allt
roligt som hände under lägret. Läs det

Sök till styrelsen för
medlemsföreningar
Ett kul sätt att engagera sig i AU är
genom att sitta i styrelsen för en
ansluten förening. Just nu söker Unga
Astrofotografer, en förening för
teleskopintresserade medlemmar med
årsmöte imorgon en 20:e, och Unga
Science Fiction-Sällskapet, en förening
för science fiction-älskande
medlemmar med årsmöte den 31:a, fler
kandidater till sina styrelser som ska
leda föreningarna det kommande året.
Kontakta oss snarast, helst idag, om du
är intresserad av att veta mer om
uppdragen och kanske kandidera.

Hur väl stämmer
fysiken i
julkalendern?
En av årets Nobelpristagare i fysik, Kip
Thorne, var vetenskaplig rådgivare till
filmen Interstellar. Ungefär samtidigt
som filmen gick upp på vita duken
släppte han boken The Physics of

och se alla bilder här!

Interstellar, som innehöll vetenskapliga
förklaringar till delar av filmens innehåll.
Vår egen hedersstipendiat i år, den
teoretiske fysikern Ulf Danielsson, har i
samma anda följt årets julkalender med
sin bloggserie The Physics of
Julkalendern. Läs mer här om Ulfs
bloggserie och hitta länkarna till
inläggen!

Jullov på Innovatum
Science Center i
Trollhättan
Missa inte alla rymdiga aktiviteter på
Innovatum Science Center i Trollhättan
under jullovet! Den 27:e december till
7:e januari får barn och ungdomar
möjligheten att uppleva rymden i VR,
programmera robotar, tillverka egna
galaxer och leta efter rymdvarelser i
den nya utställningen. Läs mer här.

Månadens rymdnyhet:
interstellär besökare
För första gången i världshistorien har
vi observerat en asteroid vars ursprung
är bortom vårt eget solsystem.
1I/’Oumuamua, som den officiellt heter,
kommer från den interstellära rymden
och har sannolikt farit runt i galaxen i
miljontals år innan den observerades
av ett teleskop på Hawaii i slutet av
sommaren. Läs mer om den historiska
upptäckten här.

Följ vår julkalender på
Facebook!
I vår julkalender lyfts några av
historiens mest framstående
astronomer och rymdforskare fram
varje dag! Lär dig mer om fantastiska
upptäckter och vetenskapliga rön av
vetenskapare du kanske aldrig hört
talas om förut, men vars upptäckter helt
har förändrat vår syn på universum! Du
hittar julkalendern här. Ett nytt inlägg
publiceras varje dag ända fram till
julafton. Idag, den 19/12, finns också
också en julöverraskning i kalendern missa inte det! Klicka här för att öppna
dagens lucka.

Simon Thor får
resestipendium till
ESO Astronomy
Camp i Alperna

Missa inte vårt
Instagramflöde
Du följer väl Astronomisk Ungdom i de
sociala medier som du är aktiv på? Här
vill vi särskilt slå ett slag för vårt
instagramflöde som du hittar under
användaren astronomisk_ungdom. Följ
oss och fyll ditt flöde med mer rymd
och astronomi!

Som vi tipsat om i tidigare
medlemsbrev så har svenska
gymnasieelever kunnat ansöka om
resestipendium till ESO Astronomy
Camp i Italienska alperna kring nyår.
Svenska Astronomiska Sällskapet,
AU:s moderorganisation, finansierar en
stipendiat och den som nu utsetts av
en jury är vår medlem Simon Thor. I
detta inlägg kan du läsa Simons egna
ord om ansökningsprocessen och
förväntningarna inför resan. Du som
planerar att söka nästa år får också
många goda råd inför din ansökan!

Häftig julklapp till AU
under årets julmingel

Nobelmiddag med
AU:s unga
astropartikelfysiker

Lördagen den 16:e bjöds det på öppet

För att fira Nobelprisen samlades Unga

hus på kansliet för traditionsenligt
julmingel. Lussekatter, glögg, julklappar
och medlemmar blev det mycket av
denna trevliga afton där rymd och
julstämning blev ett. Här kan du se
bilder och läsa om den häftiga
julklappen som AU fick!

Astropartikelfysikföreningen, en av våra
medlemsföreningar, i Stockholm där de
gick på Nobelföreläsningarna och
arrangerade en helt egen
Nobelbankett. Denna häftiga första
stora medlemsaktivitet i UAPFF kan du
läsa mer om här. Gillar du också
astropartikelfysik och vill bli medlem i
Unga Astropartikelfysikföreningen?
Klicka då här för att läsa mer.

Anmälan stängd till
Norrskenslägret
Intresset för det kommande
Norrskenslägret i Kiruna har varit
väldigt stort och platserna är nu helt
fyllda. Vi önskar projektgruppen lycka
till, deltagarna mycket nöje, och ser
fram emot att kicka igång Sveriges
coolaste vinterläger i januari! Misströsta
inte om du inte hann anmäla dig - fler
läger och rymdresor kommer redan i
vår, håll utkik i kommande
medlemsbrev.

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Förbundsstyrelsen har precis avslutat
årets sista styrelsesammankomst i

Gymnasieelever mäter
myoner i atmosfären
I början av november skickade
gymnasieeleverna Julia och Linnéa
från UAPFF:s styrelse upp en
väderballong för att mäta flödet av
myoner på olika höjder i atmosfären.
Här kan du läsa mer om hur de
genomförde mätningarna till sitt coola
gymnasiearbete. I Unga
Astropartikelfysikföreningens
Instagram-flöde kan man också se en
häftig film ifrån ballongsläppet.

Stockholm där det med glädje kunde
konstateras att Astronomisk Ungdom
verkligen kan lägga bakom sig ett
fantastiskt år. I nästa medlemsbrev kan
förbundsordförande Jennifers
årskrönika läsas; missa inte det!
Undrar du över något? Tveka inte att
kontakta förbundsstyrelsen. Vill du ta
dig en titt på styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen.

Medlemsrabatt på
rymdig
populärvetenskap
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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