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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 #11 2017.
2017 var ett fantastiskt rymdår. I detta medlemsbrev blickar vi tillbaka på allt som har
hänt i astronomins värld under det gångna året, och vi tjuvkikar även på allt som
väntar runt hörnet i Astronomisk Ungdom 2018. Vi ser fram emot ännu ett år fyllt av
rymd och astronomi tillsammans med dig!

Årskrönika: Astronomisk Ungdoms 2017
2017 har varit ett händelserikt år i Astronomisk Ungdom. Läs förbundsordförande
Jennifer Anderssons årsresumé där hon blickar tillbaka på Astronomisk Ungdoms
2017, året som fylldes av festligheter, rymd och astronomi. Här hittar du årskrönikan!

Rymdresan 2018 går
till observatorierna på
toppen av La Palma
I somras gick AU:s första Rymdresa till
den totala solförmörkelsen över USA
och många andra resmål på vägen.
Sommaren 2018 kommer succén att
upprepas genom nästa rymdresa, som
nu kommer att gå till Europas största
astronomiska observatorium på norra
halvklotet, nämligen till La Palma,
Kanarieöarna. På toppen av vulkanen,
på 2400 meters höjd, ligger ett 20-tal
stora teleskop som används av
Europas proffs-astronomer. Förutom
Europas bästa stjärnhimmel så
kommer resan säkert bjuda på en del
sol och bad. Håll utkik i vårens
medlemsbrev efter anmälan!

Vad hände under det
gångna rymdåret?
Det är inte bara i Astronomisk Ungdom
som det hänt så mycket under året att
det förtjänar en egen årskrönika. Även
ute i den astronomiska världen har nya
upptäckter gjorts och utvecklingar
skett. Exoplaneter, Junos utforskning
av Jupiter, Cassinis dödskrasch och
nya upptäckter som relaterar till årets
Nobelpris i fysik är bara några nedslag.
Örebro Astronomi sammanfattar
astronomins år 2017 i denna utmärkta
årskrönika.

Läger och stjärnträffar
2018 kommer som vanligt ett flertal
läger att gå av stapeln i Astronomisk
Ungdom! Håll utkik på hemsidan och i
kommande medlemsbrev efter läger för

Marsresan: Utflykt till
Danmark 2018
Nytt för 2018 är konceptet Marsresor. I
mars månad varje år framöver kommer
vi att anordna en sällskapsresa inom
Sverige eller i vår närhet till ett
astronomiskt resmål. Resan riktar sig
till medlemmar 13-19 år och kommer i
mars 2018 att gå till Møn & Nyord
International Dark Sky Park i Danmark,
samt flera andra rymdiga stopp efter
vägen i Lund, Malmö och Köpenhamn.
Håll utkik i nästa medlemsbrev efter
anmälan och datum!

barn och ungdomar i just din
ålderskategori. Under våra läger får du
umgås med andra som också gillar
rymden samtidigt som du får observera
med teleskop, besöka rymdföretag,
lära dig mer om astronomi och
rymdteknik i spännande miljöer och
mycket mer.

Rymdforskarskolan
2018 för dig som går
på gymnasiet
Delta i 2018 års Knut
Lundmark-dagar
Missa inte vår nya konferens för
gymnasieelever! Under 2018 kommer
Knut Lundmark-dagarna att gå av
stapeln i Stockholm. Knut Lundmark
var en svensk astronom, popularisator
av astronomi och pionjär inom
universums expansion och mörk
materia. Konferensen i hans ära är en
två dagar lång sammankomst för dig
som funderar på en karriär med
anknytning till rymden. Mer information
hittar du i kommande medlemsbrev.

Även i sommar planeras
Rymdforskarskolor i Stockholm, Kiruna
och Göteborg. Programmen kommer bli
ca 2 veckor långa och ansökan öppnar
i vår för alla som går i ettan eller tvåan
på gymnasiet. Visst ses vi på Sveriges
coolaste sommarforskarskola? Som
uppvärmning kan du följa bloggen som
skrivits av 2017 års deltagare. Här
hittar du Rymdforskarskolan på
webben.

Vad händer i

förbundsstyrelsen?

Kom ihåg att förnya
medlemskap 2018
I Astronomisk Ungdom och alla våra
medlemsföreningar gäller
medlemskapet för det år det tecknas,
och efter varje nyår måste således alla
medlemskap förnyas. Vi kommer att
underlätta detta genom att skicka ut
såväl mail som SMS med länkar som
du kan klicka på för att förnya ditt
medlemskap, men om du redan nu vill
förnya ditt medlemskap i en eller flera
av våra medlemsföreningar så kan du
göra det genom att fylla i formulären på
Bli medlem-sidan på hemsidan igen.

Förbundsstyrelsen arbetar som vanligt
med att utveckla Astronomisk Ungdom
med långsiktighet i fokus, och arbetar
hårt för att 2018 ska bli det bästa året
hittills. Snart kommer också
valberedningen att påbörja sitt arbete
med att sätta ihop ett förslag till nästa
förbundsstyrelse som ska väljas under
årsmötet i april. Håll utkik i nästa
medlemsbrev om du är intresserad av
att kandidera!
Undrar du över något som rör
styrelsens arbete? Tveka inte att
kontakta förbundsstyrelsen. Vill du ta
dig en titt på styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen.
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