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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #1 2018.

2018 har dragit igång med en rivstart! Rymdlägeråret började på topp med
Norrskenslägret 2018, och nu öppnar anmälan till årets Marsresa till Danmark för dig
som är mellan 13 och 19 år. Du som har gjort ett rymdrelaterat gymnasiearbete kan
vara med och tävla om Rymdstipendiet 2018, som i år går till European Space Camp
på Andøya Space Center i Norge. Är du universitetsstudent och vill vara med och
anordna våra verksamheter? Just nu söker vi flera drivna och entusiastiska
handledare och arrangörer inför vårens och sommarens aktiviteter! Läs mer nedan. 
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Anmäl dig till Marsresan 2018! Resan går till
Nordens första certifierade Dark Sky Park
Häng med på vår allra senaste verksamhet - Marsresor! I månaden mars varje år
kommer vi att anordna en resa till ett rymdrelaterat resmål inom Sverige eller i vår
omedelbara närhet, riktat till medlemmar 13-19 år. Den första Marsresan kommer gå
av stapeln den 23-25 mars och resmålet är Møn og Nord i Danmark; Nordens första
certifierade Dark Sky Park! Förutom att observera en mörk stjärnhimmeln så
inkluderar resan även besök på planetariet i Lund, Tycho Brahe-observatoriet i
Malmö, samt träff med nystartade danska Astronomisk Ungdom. Observera att
antalet platser är begränsat, så anmäl dig så snart som möjligt. Sista anmälningsdag
är 11:e mars. Läs mer om resan och anmäl dig här!

Rymdstipendiet 2018:
European Space
Camp på Andøya

Få chansen
att genomföra ditt
drömrymdprojekt

https://astronomisk-ungdom.dk/
https://www.astronomiskungdom.se/marsresor/


Space Center i Norge
Går du på gymnasiet och är mellan 17-
20 år gammal? Har du gjort ett
naturvetenskapligt eller tekniskt
projektarbete med anknytning till
rymden, t.ex. ett rymdrelaterat
gymnasiearbete? Då ska du vara med
och tävla om Rymdstipendiet 2018! I år
utser vi en ungdom som får ett
resestipendium till det internationella
rymdtekniklägret European Space
Camp på Andøya Space Center i
Norge. Läs mer och ansök här.

Miranda Jäderling, 17,
vinner vår tävling om
mörk materia
Nu är vinnaren i höstens stora tävling
utsedd! Tävlingen gick ut på att skriva
en kort artikel på temat mörk
materia och vinnaren är 17-åriga
Miranda Jäderling från Bromma! Här
kan du läsa hennes artikel, som också
kommer att publiceras i nästa nummer
av vår medlemstidning Populär
Astronomi. På andra- och tredje plats
kommer Patrik Forsgren, 19, och
Filippa Larsson, 17. Stort tack för
samtliga intressanta och välskrivna
bidrag! Läs de tre vinnarbidragen här.

Fram till den 15:e februari kan du söka
projektbidrag för att genomföra ett helt
eget rymdrelaterat projekt! Kanske vill
du genomföra teleskopvisningar för
barn, utveckla ett program för att
simulera planetbanor, anordna ett
rymdläger på din skola eller starta en
rymdklubb där ungdomar träffas varje
tisdag på caféet inne i stan för att
snacka om rymden? Bara din egen
fantasi sätter gränserna för vilken typ
av projekt du kan genomföra. Både
medlemsföreningar och enskilda
medlemmar kan ansöka om medel från
en pott om totalt 10 000 kr. Föräldrar är
mer än välkomna att hjälpa yngre barn
med ansökningarna så att även de kan
genomföra sina drömprojekt. Läs mer
om hur du ansöker här.

Studerar du på
universitetet? Vi söker
just nu fler handledare
och arrangörer!
Går du på universitetet och vill vara
med och arrangera våra läger eller
verksamheter? Nu söker vi handledare
till Rymdforskarskolan och till
inspirationsdagarna i astronomi och
rymdteknik, Knut Lundmark-dagarna.
Som handledare och arrangör är du
med och ger taggade gymnasieelever
möjligheten att utvecklas och lära sig
mer om astronomi och rymdteknik.

http://www.spacecamp.no/
https://www.astronomiskungdom.se/rymdstipendium/
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Har du kommit ihåg
att förnya ditt
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 underlättar
detta genom att skicka ut såväl mail
som SMS med länkar som du kan
klicka på för att förnya ditt
medlemskap. Har du missat utskicken
är det enklaste sättet att fortsätta vara
medlem att fylla i formulären på Bli
medlem-sidan på hemsidan igen.

Vad hände under
Norrskensläger 2018?
Rymdåret 2018 har precis börjat, men
redan har vår lägerverksamhet
rivstartat ordentligt. AU:s fjärde
Norrskensläger var även det fjärde på
raken att bjuda på just norrsken, men
även jättemycket annat gick av stapeln
under de fem dagarna i Kiruna. Läs här

Tveka inte att höra av dig till
kansli@astronomiskungdom.se om du
vill veta mer. Håll även utkik efter
formella utlysningar här, men hör gärna
av dig direkt om du är intresserad.

Månadens rymdnyhet:
Framgångsrikt test av
Falcon Heavy
Det blev ett storartat rymdspektakel när
raketen Falcon Heavy sändes upp från
Cape Kennedy i Florida, USA, den 6
februari 2018. Raketen är dagens
kraftfullaste och nästan lika stor som
NASA:s legendariska Saturn V. Med
uppsändningen visar SpaceX, företaget
med miljardären Elon Musk i spetsen,
att man klarar av att sända upp även
tyngre satelliter och rymdfarkoster.
Målet är att så småningom skicka
människor till Mars! Läs hela artikeln
om uppskjutningen av Falcon Heavy
hos Populär Astronomi här.

https://www.astronomiskungdom.se/bli-medlem/
https://www.astronomiskungdom.se/2018/01/17/norrskenslagret-2018/
mailto:kansli@astronomiskungdom.se
http://www.astronomiskungdom.se/engagera-dig
http://www.popularastronomi.se/2018/02/elon-musks-roda-bil-och-falcon-heavy-gjorde-raketuppskjutning-till-rymdkultur/


om allt som hände under lägret!

Slår ditt hjärta också
för rymden? Finn
perfekta alla hjärtans-
dag presenter här!
I vår webbshop hittar du fina och
stilrena t-shirts, luvtröjor, pennor,
muggar, vackra guldpins och
bordsteleskop perfekta för nybörjaren!
Perfekt alla hjärtans dag-present till
den som älskar rymden lika mycket
som vi gör! Se hela sortimentet här.

KTH Rymdsällskap
vann värvarveckan
I höstas gick Astronomisk Ungdoms
stora värvarvecka av stapeln! KTH
Rymdsällskap steg segrande ur
kampen och får en vacker

Se föreläsningen
online: Breakthrough
Initiatives - the Search
for Life in the Universe
Den 1:a februari hade vår lokalförening
i Uppsala, Astronomiska Föreningen,
möjligheten att inbjuda till en
föreläsning av Pete Worden,
ordförande för Breakthrough Prize
Foundation och tidigare föreståndare
för NASA Ames Research Center.
Temat för föreläsningen var
Breakthrough-initiativen, däribland
Starshot som ska skicka sonder drivna
med lasrar till vårt närmsta
stjärnsystem, Alpha Centauri. Läs mer
och se föreläsningen online här!

Fyra svenska
ungdomar på ESO
Astronomy Camp
Vår moderorganisation, Svenska
Astronomiska Sällskapet, delar varje år
ut ett heltäckande resestipendium som
ger en svensk gymnasieelev mellan 16
och 18 år möjligheten att delta i ESO
Astronomy Camp i Italien. I år reste
fyra svenskar till det fullspäckade
astronomilägret bland bergen, med det
intressanta temat ”Distances in the
Universe”. Här kan du ta del av deras
reseberättelser!

https://www.astronomiskungdom.se/2018/01/17/norrskenslagret-2018/
https://www.astronomiskungdom.se/webbshop/
https://www.astronomiskungdom.se/2018/02/09/forelasning-the-breakthrough-initiatives-search-for-life-in-the-universe/
https://www.astronomiskungdom.se/2018/02/10/simon-elin-fabian-och-matilda-deltog-i-eso-astronomy-camp/


ordförandeklubba med föreningens
namn ingraverat som tack för sina
insatser. För dig som löpande under
året vill hjälpa oss att nå ut till ännu fler
barn och ungdomar på din skola,
idrottsförening, i biblioteket eller på ditt
universitet finns det snygga posters att
få hemskickade gratis. Läs mer här.

Medlemsrabatt på
rymd- och
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.

Vill du sitta
i förbundsstyrelsen
2018/2019?
Förbundsstyrelsen arbetar med att
utveckla Astronomisk Ungdom med
långsiktighet i fokus och jobbar hårt för
att 2018 ska bli det bästa året hittills.

Nu öppnar möjligheten att kandidera för
dig som är intresserad av att sitta i
förbundsstyrelsen 2018/2019. Som
ledamot är du med och ansvarar för
den strategiska utvecklingen av ett stort
ungdomsförbund som utvecklas i
raketfart. Tveka inte att skicka in en
kandidatur om du tycker att det låter
som en utmaning som passar dig! Läs
mer och skicka in en kandidatur här
senast 11:e mars.
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