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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #3 2018.

Välkommen till ännu ett nyhetsbrev fyllt av rymd och astronomi! Vi önskar som alltid
alla nya medlemmar varmt välkomna till Astronomisk Ungdom, och vi hoppas att ni
kommer att trivas i Sveriges gemenskap för unga med rymdintresse! Den senaste
tiden har det hänt mycket kul i vår organisation, och i det här brevet kan du kan läsa
mer om alla aktuella verksamheter och vad som kommer att hända härnäst i det
unga Rymdsverige! Visst ses vi under våra kommande evenemang?

Subscribe Past Issues Translate

https://mailchi.mp/3fc418538a65/medlemsbrev-3-2018?e=24762c3cc0
http://eepurl.com/drl83D
https://us3.campaign-archive.com/home/?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=b014d8faec
javascript:;


Rymdresan 2018 går till Roque de los
muchachos-observatoriet på La Palma
Varje sommar genomför Astronomisk Ungdom en internationell sällskapsresa, öppen
för medlemmar 18-25 år gamla. I år går Rymdresan till La Palma, Kanarieöarna, och
Roque de los muchachos-observatoriet. 2400 meter över havet, på toppen av
vulkanen, ligger nämligen en av världens största samlingar av professionella
astronomiska observatorier, och däribland världens största optiska teleskop. Detta
för att La Palma har den klaraste stjärnhimmeln som går att uppleva i Europa, och i
sommar kan du uppleva den tillsammans med oss! Häng med på en fantastisk resa
tillsammans med andra ungdomar och studenter i Astronomisk Ungdom - anmäl dig
nu! Resan går av stapeln 2-6 juli i sommar. 

Sista ansökningsdag
till Rymdforskarskolan
2018 nu på söndag!
Går du ut åk 1 eller 2 på gymnasiet i
sommar? Då ska du ansöka till
Rymdforskarskolan 2018 - Sveriges
häftigaste sommarforskarskola! Precis
som förra året anordnas tre olika
upplagor i sommar, i Stockholm, Kiruna
och Göteborg, och alla tre kommer de
att ge dig kunskap i astronomi och
rymdteknik och en gedigen inblick i den
svenska rymdbranschen och den
senaste astronomiska forskningen. Möt
Christer Fuglesang, besök Sveriges
raketbas Esrange eller observera på
Onsala rymdobservatorium; under
Rymdforskarskolan får du upplevelser
och vänner för livet! Deadline för
ansökan är nu på söndag, så ansök nu!

Sök praktikplats på
NASA våren 2019
Nu har årets ansökan till NASA-
praktiken våren 2019 öppnat! Du som
är universitetsstudent inom matematik,
teknik eller naturvetenskap har
chansen att få uppleva universums
häftigaste praktikplats. Du kan även få
bidrag från Rymdstyrelsen som täcker
rese-, visum- och praktikkostnader!
Sista ansökningsdag är den 15:e juni.
Läs mer och ansök här!

https://www.astronomiskungdom.se/rymdresor/
https://www.astronomiskungdom.se/rymdforskarskolan/
https://www.astronomiskungdom.se/2018/05/04/missa-inte-chansen-att-praktisera-hos-nasa-varen-2019/


Månadens rymdnyhet
– Regeringen har lagt
en rymdstrategi!
Den 9:e maj presenterade regeringen
äntligen sin rymdstrategi, under en
presskonferens hos Rymdstyrelsen i
Solna! Astronomisk Ungdoms Cornelia
Ekvall, tillika frilansreporter för Populär
Astronomi, var på plats under
presskonferensen. Här kan du läsa
hennes berättelse och reflektioner över
den nya strategin.

Delta i Unga science
fiction-sällskapets
bokcirkel!
I mars startade vår medlemsförening
Unga Science Fiction-Sällskapet en
bokklubb online där de läser “The
Dispossessed” (på svenska: “Shevek”)

Tack för en strålande
AU-kongress 2018!
Den 20-22:a april gick Astronomisk
Ungdoms årliga kongress av stapeln i
Uppsala! Under helgen samlades
medlemmar från hela Sverige för att
diskutera Astronomisk Ungdoms
verksamheter, framtid och utveckling,
och så klart för att umgås på tema
rymden! På söndagen gick årsmötet av
stapeln, där bland annat en ny
förbundsstyrelse valdes. Här kan du
läsa mer om vad som hände under
denna fullspäckade AU-helg och hur
det är att delta i AU:s nationella
sammankomster! Visst ses vi nästa
gång? Inom kort kommer
årsmötesprotokollet att finnas här.

Missa inte sommarens
astronomiläger 12-
14:e augusti
Astronomisk Ungdom bjuder in barn
och ungdomar mellan 6 och 16 år till ett
fullspäckat astronomiläger på Ven i

https://www.astronomiskungdom.se/2018/05/17/idag-skrevs-rymdhistoria-regeringen-har-lagt-en-rymdstrategi/
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https://www.astronomiskungdom.se/kongressen/


av Ursula K. LeGuin. Boken handlar
om fysikern Shevek, som går emot
fördomar och tradition för att åka till sitt
folks moderplanet och söka sanningen
kring dess förflutna och varför hans folk
lämnade den. Läs mer om hur du går
med i bokcirkeln här!

Space Generation
Advisory Council
Astronomisk Ungdom verkar inom
Sverige med att främja intresset
för rymden bland unga, påverka
politiken på rymdområdet, vara ett
nätverk för unga rymdintresserade, och
mycket annat. Men vad finns
internationellt? Ett sådant nätverk
är Space Generation Advisory Council,
SGAC, och i det här inlägget skriver de
två nuvarande svenska
kontaktpersonerna Hannah Petersson
och Terese Svensson om just SGAC,
vad de gör och hur du kan gå med!

Lyssna på det senaste
avsnittet av vår
podcast, Rymdpodden!
Under kongress-helgen fick den nya och
utökade Rymdpodden-gruppen, där
Hugo nu har förstärkning av Tyra och

samband med meteorregnet
Perseiderna! Under lägret kommer du
att träffa nya vänner och få ta del av
föreläsningar i astronomi och
rymdteknik, mysiga lägeraktiviteter och
observationer av Vens fantastiska
stjärnhimmel i teleskop. Dessutom
besöker vi Tycho Brahe-museet och
utforskar Ven med dess
astronomihistoria i centrum. Detta läger
anordnas i samarbete med Landskrona
kommun och kommer att vara helt
kostnadsfritt. Boende, mat och samtliga
aktiviteter ingår vid anmälan. Inga
förkunskaper krävs och aktiviteterna
kommer att vara uppdelade i
åldersgrupper. Mer information och
anmälan kommer att finnas här i juni.  

Sök Tekniksprånget
2018 och gör praktik
på rymdbasen
Esrange i höst!
Går du ut gymnasiet i vår och vill du
testa på att arbeta som ingenjör innan
du väljer utbildning? Då ska du söka till
Tekniksprånget! Under Tekniksprånget
får du möjlighet till 4 månaders betald
praktik på några av Sveriges häftigaste
teknikföretag. I år har du till exempel
möjlighet att praktisera på företag som
SSC – Esrange, Sveriges egen
rymdbas, och GKN Aerospace! Sista
ansökningsdag är förlängd till idag! Läs
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Jakob, möjlighet att spela in ett avsnitt
som handlade om hur Astronomisk
Ungdom är och fungerar. Lyssna på
avsnittet här!

Så var Knut
Lundmark-dagarna
I april gick vår allra första upplaga av
Knut Lundmark-dagarna av stapeln i
Stockholm! Knut Lundmark-dagarna är
inspirationsdagar i astronomi och
rymdteknik för gymnasieelever, där två
heldagar fylls av föreläsningar,
laborationer och sociala aktiviteter. Här
kan du läsa vad deltagaren Elin
Johansson från Luleå gymnasieskola
har att berätta om sin upplevelse. Låter
det spännande? Tipsa din skola att
skicka stipendiater till nästa års
upplaga av Knut Lundmark-dagarna!

Reseberättelse från
Marsresan 2018
Den 23-25:e mars begav sig ett gäng
ungdomar mellan 13 och 19 år iväg på
Astronomisk Ungdoms allra första

mer här.

Måns Holmberg, AU:s
nye förbundsordförande
Under AU-kongressen 2018, som gick av
stapeln den 20-22:a april, valdes en ny
förbundsstyrelse med fysikstudenten Måns
Holmberg i spetsen. Här berättar han om
sig själv, sitt rymdintresse och sina
visioner för Sveriges coolaste
ungdomsförbund. Läs hela intervjun med
Måns här!

Idéprogram antaget
Astronomisk Ungdom arbetar för att
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Marsresa. Årets resa gick till Danmarks
första certifierade Dark Sky Park. Stort
tack till arrangörerna Josefin Karlsson,
Talitha Nauta och Marcus Wigren för ett
föredömligt genomförande! Här kan du
läsa mer om allt häftigt som deltagarna
fick vara med om.

Lär känna AU:s nya
förbundsstyrelse!
Under årsmötet den 22:a april valdes
en ny förbundsstyrelse. Vi önskar de
nya ledamöterna varmt välkomna och
ser fram emot ännu ett fantastiskt år i
Astronomisk Ungdom under deras
ledning! Här presenterar de sig lite
närmare. Styrelsen kommer att arbeta
med förbundets strategiska frågor
under det kommande året och överse
hela Astronomisk Ungdoms utveckling. 

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

främja ungas rymdintresse. Ett sätt att
göra det är att påverka omvärlden på
det rymdpolitiska området. Under
kongressen antogs ett idéprogram som
innehåller politiska ståndpunkter som
Astronomisk Ungdom har. Syftet med
idéprogrammet är också att öka fokus
på rymd- och astronomirelaterade
frågor i samhällsdebatten generellt och
förmedla medlemmarnas åsikter i
frågorna. Läs hela programmet här!

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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