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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #2 2018.

2018 ser ut att bli det mest händelserika året i AU någonsin. Marsresan till Skåne
och Danmark står för dörren, efter det väntar Knut Lundmark-dagarna för
rymdintresserade gymnasieelever, sen går den årliga kongressen av stapeln i
Stockholm, och i sommar väntar inte mindre än en Rymdresa till Kanarieöarna, två
astronomiläger, och tre upplagor av Rymdforskarskolan. Fullspäckat av händelser
med andra ord! Men det är bara första halvåret 2018 och bara det som händer
nationellt. På lokal nivå händer också mer än någonsin, nu med hela 25 anslutna
medlemsföreningar i förbundet, och fler på ingång, som anordnar aktiviteter kring
särskilda teman eller på enskilda orter och skolor runt om i landet. I detta
medlemsbrev följer ett uppslag av kommande aktiviteter som du kan delta i!

Uppmuntra din gymnasieskola att skicka
stipendiater till Knut Lundmark-dagarna
Den 6-7:e april är det premiär för Knut Lundmark-dagarna; årliga inspirationsdagar i
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astronomi och rymdteknik för fysik- och teknikintresserade gymnasieelever.
Konferensen syftar till att inspirera deltagarna och ge dem information om vilka
utbildnings- och karriärmöjligheter som finns på rymdområdet. Varje gymnasieskola
ges möjlighet att skicka två elever som uppvisar stort intresse för fysik eller teknik i
allmänhet, och för astronomi och rymdteknik i synnerhet. Sista dag för skolor att
anmäla deltagande är den 27:e mars. Mer information och anmälan finns här.
Om du är elev på gymnasiet och är intresserad av att delta; tipsa din fysiklärare eller
rektor om Knut Lundmark-dagarna genom att ge dem detta infobrev (PDF)!

Strax sista
anmälningsdag till
Marsresan 2018
AU:s första Marsresa 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
stjärnhimmel 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!

Var med och tävla om
Rymdstipendiet 2018
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; ett
heltäckande resestipendium till det
internationella rymdtekniklägret
European Space Camp på Andøya
Space Center i Norge. Läs mer och
ansök här.

Månadens rymdnyhet:
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Var med och
arrangera läger!
Just nu tillsätts grupperna som ska
arrangera det kommande årets läger:
Rymdlägret 2018 i juni för barn i åldern
7-10 år (lågstadiet), Astronomilägret
2018 i augusti för ungdomar i åldern
13-16 år (högstadiet), Space Camp
2018 under höstlovet för barn 10-13 år
(mellanstadiet), Ungdomens Star Party
2018 efter höstens första tentaperiod
för medlemmar 19-25 år (studenter),
samt Norrskenslägret 2019 i början av
januari för ungdomar 16-19 år
(gymnasiet). Om du vill vara med och
arrangera, och vara ledare på, något av
ovanstående läger så maila kansliet!

Händelserik framtid
bland våra föreningar 
I söndags hade en av våra första
medlemsföreningar, SIRIUS
(lokalföreningen i Stockholm), sitt
årsmöte för 2018. Det valdes en ny

Observatoriemuseet
öppnar snart igen
Stockholms gamla observatorium,
uppfört av Kungliga
Vetenskapsakademien (KVA) och invigt
år 1753, var under nästan 200 år
centrum för professionell astronomi i
Sverige. När ljusföroreningarna i
Stockholms blivit för omfattande lät
akademien bygga ett nytt
observatorium i Saltsjöbaden, dit
astronomerna flyttade år 1931. År 1991
öppnade ett astronomiskt museum i
byggnaden, men sedan 2014 har det
varit stängt pga. dålig ekonomi. Nu är
det dock klart att Stockholms stad
köper byggnaden av KVA och har
planer på att åter öppna
museiverksamheten. Läs hela historien
hos Populär Astronomi och se detta
spännande reportage på SVT Nyheter. 

Snart dags för årets
kongress – och val av
ny förbundsstyrelse
Helgen den 20-22 april kommer den
årliga kongressen, som inte minst
innefattar AU:s årsmöte, att äga rum.
Nu finns 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
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styrelse med ordförande Tyra
Hagerblom Sjökvist i spetsen och
smiddes planer på träffar och annan
astronomisk fritidsverksamhet i
Stockholm det kommande året. Lycka
till önskar vi dem!
Om du vill engagera dig i en förening
nära dig eller delta i dess aktiviteter så
kan du först se här vilka olika
föreningar som nu finns i AU. De flesta
kommer ha sina årsmöten nu under
våren och det ger gyllene tillfällen att
antingen engagera sig själv eller bara
komma och träffa och lära känna de
som är engagerade. Om du undrar
vilka aktiviteter som är på gång härnäst
eller har önskemål om aktiviteter så är
det bara att maila dem!

Rymdstyrelsen har
beviljat AU 275 000 kr
För andra året i rad tar AU emot bidrag
från myndigheten Rymdstyrelsen, till
vårt projekt Rymdforskarskolan. 2018
har Rymdstyrelsen ökat anslaget med
10 % till hela 275 000 kr. Vi är självklart
otroligt tacksamma för detta stöd, för
utan det hade sommarens kommande
tre Rymdforskarskolor inte varit möjliga
att genomföra. Om man är nyfiken på
vad Rymdstyrelsen gjorde för andra
satsningar under 2017 så kan man
se deras spännande årsredovisning här
(AU syns till på sidan 27!), och om man
vill ansöka till Rymdforskarskolan 2018
så kommer ansökan snart att öppna.

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.

Sista påminnelsen om
att förnya ditt
medlemskap i AU
I Astronomisk Ungdom och alla våra
medlemsföreningar gäller
medlemskapet för det år det tecknas,
och efter varje nyår måste således alla
medlemskap förnyas. Om du har
missat utskicken vi gjort om detta via
mail och SMS så är det enklaste sättet
att fortsätta vara medlem att fylla i
formulären på Bli medlem-sidan på
hemsidan igen. Detta är den sista
påminnelsen vi kommer göra i
medlemsbreven, och om du inte förnyat
medlemskapet än så kommer du även
att sluta få dessa medlemsbrev. 
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Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Förbundsstyrelsen arbetar med att
utveckla Astronomisk Ungdom med
långsiktighet i fokus och jobbar hårt för
att 2018 ska bli det bästa året hittills.
Just nu förbereds det kommande
årsmötet för fullt, med alla handlingar
och propositioner som det innebär. Om
du är intresserad av att kandidera till
nästa förbundsstyrelse så finns mer
information här om hur du går tillväga.

Undrar du över något? Tveka inte att
kontakta förbundsstyrelsen. Vill du ta
dig en titt på styrelsens arbete? Läs då
mötesprotokollen.

Medlemsrabatt hos 
Fri Tanke
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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