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

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #4 2018.
Välkommen till sommarens första medlemsbrev för Sveriges gemenskap för unga
med rymdintresse! Trots att sommarhalvåret är väldigt ljust i Sverige och inte passar
så bra för nattliga astronomiska observationer är det faktiskt den mest aktiva tiden
om året för Astronomisk Ungdom. Precis varje vecka framöver har vi en pågående
verksamhet. Först ut är Rymdforskarskolan i Stockholm, sedan Rymdresan till La
Palma, Rymdforskarskolorna i Kiruna och Göteborg, Astronomiläger på Ven, och till
sist en helt ny verksamhet - Gastronomiläger. Här kan du läsa mer om allt roligt som
händer i Astronomisk Ungdom i sommar!
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Sista chansen att anmäla sig till Rymdresan
Du som i år fyller 18 år eller upp till ca 25 år, har fortfarande chansen att anmäla dig
till Rymdresan till La Palma, Kanarieöarna, och Roque de los muchachos-
observatoriet. 2400 meter över havet, på toppen av vulkanen, ligger 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. Resan går av stapeln 2-6 juli i
sommar, och ännu finns platser kvar! Läs mer och anmäl dig här.

Intresseanmälan
öppen för nytt läger
– Gastronomiläger
Gastronomiläger är ett läger med extra
allt: extra mycket kul, extra god mat
och extra lägerkänsla! Lägret riktar sig
till tidigare, nuvarande och framtida
ideellt aktiva medlemmar i AU eller
dess medlemsföreningar, och till dig
som ser fram emot att bli en del av AU-
gemenskapen! Syftet är att vara ett
rymdigt läger för alla som vill träffa
såväl gamla som nya AU-vänner och
på så sätt öka gemenskapen bland alla
de som gör AU:s och föreningarnas
verksamhet möjlig. Lägret planeras till
augusti och anmälan öppnar i juli, men
redan nu kan du som är 15 - 25 år
skicka in en intresseanmälan här!

Nominera kandidat till
ungdomsstipendium
Svenska Astronomiska Sällskapet har
årligen sedan 2009 delat ut ett
ungdomsstipendium om 5000 kr till en
ung astronomientusiast,
amatörastronom, astronomistudent
eller någon ungdom som på annat sätt
är aktiv inom astronomi i Sverige.
Känner du till någon sådan i Sverige,
som skulle passa som årets stipendiat?
Läs mer här om hur du kan nominera!

https://www.astronomiskungdom.se/rymdresor/
https://www.astronomiskungdom.se/gastronomilager/
http://www.astronomiska.se/2018/06/10/nominera-till-rosa-tengborgs-ungdomsstipendium/


Vill du bli
rymdbloggare?
Har du gått i tankarna på att starta en
blogg eller Instagram-flöde kring ditt
rymdintresse? Eller har du redan
skapat endera eller båda? Oavsett
vilket så är du välkommen att starta
upp eller migrera din egen rymdblogg
till AU:s egen bloggplattform
Rymdbloggar. Idag har vi 3 aktiva
bloggare, och i bloggarkivet finns 6
tidigare bloggar. Om du är intresserad
av att bli rymdbloggare hos oss så ska
du inte tveka att kontakta kansliet!

Månadens rymdnyhet
– Curiosity har hittat
organiska molekyler
på Mars
Denna månads stora rymdnyhet är
förstås att Curiosity har funnit
organiska molekyler på Mars.
Upptäckten publicerades den 8:e juni i
det senaste numret av tidskriften

Delta i Breakthrough
Junior Challenge!
The Breakthrough Junior Challenge är
en årlig global tävling för elever i åldern
13-18 år, med syfte att inspirera kreativt
tänkande kring vetenskap genom att de
tävlande skapar en originell video (max
3 minuter lång) som ger liv åt och
förklarar ett koncept inom
livsvetenskap, fysik eller matematik.
Vinnaren blir inbjuden till the
Breakthrough Prize ceremony på NASA
Ames Research Center för att ta emot
sitt pris i närvaro av kändisar inom
naturvetenskap, Silicon Valley och
Hollywood. Stipendiesumman uppgår
till en kvarts miljon(!) amerikanska
dollar, avsett för högre studier.
Deadline för att skicka in ett bidrag till
årets tävling är den 1:a juli 2018. Se
denna video om hur livet förändrades
för förra årets vinnare! Läs mer om hur
du kan delta här. Vi hoppas på många
tävlingsbidrag från fantastiska
medlemmar i Astronomisk Ungdom!

https://www.astronomiskungdom.se/rymdbloggar/
mailto:kansli@astronomiskungdom.se
https://www.youtube.com/watch?v=25l5jYLHPk0
http://www.breakthroughjuniorchallenge.org/


Science. Även om det nya fyndet kan
peka på liv för länge sedan, så kan
andra förklaringar ligga närmre till
hands. Läs mer om denna häftiga
rymdnyhet hos Populär Astronomi!

Reseberättelse från
Svenska
Astronomiska
Sällskapets vårutflykt
Varje vår anordnar vårt modersamfund,
Svenska Astronomiska Sällskapet, en
vårutflykt till något astronomiskt resmål
i Sverige. Oftast går det till ett
astronomiskt observatorium, och 2018
års vårutflykt var inget undantag. Fyra
AU-medlemmar var med på årets resa
till Sandvretens observatorium, som
drivs av Uppsala Amatörastronomer,
och här kan du läsa Julia
Zdybeks skildring av dagen!

Snart börjar
Rymdforskarskolorna 

Ny lokalförening i
Umeå är under
uppstart!
Vid årsskiftet hade AU hela 24 st
föreningar ansluta till sig, och ännu fler
rymdrelaterade ungdomsföreningar är
på ingång. I skrivande stund är 27
föreningar ansluta till förbundet, och
just nu är en ny lokalförening i Umeå
under uppstart i samarbete med
Umevatoriet. Tveka in att höra av dig till
kansliet om du är intresserad av att
vara med i uppstarten av Umeå-
föreningen, starta en annan, eller
engagera dig i en befintlig. Vi hälsar
samtliga nya medlemsföreningar varmt
välkomna och hoppas att alla
medlemmar får chansen att delta i
mycket häftiga rymdaktiviteter på
fritiden framöver. 

http://www.popularastronomi.se/2018/06/curiosity-hittar-organiska-molekyler-pa-mars-kan-peka-pa-liv-for-lange-sedan/
https://www.astronomiskungdom.se/2018/05/29/varutflykt-till-sandvretens-observatorium/
https://www.astronomiskungdom.se/foreningar/
mailto:kansli@astronomiskungdom.se


- följ dem på bloggen!
I juni, juli och augusti går
Rymdforskarskolorna i Stockholm,
Kiruna respektive Göteborg av stapeln.
Alla, oavsett om du är deltagare, vän,
förälder eller bara nyfiken, kan under
sommaren följa programmens gång
genom den dedikerade bloggen här!

Astronomiolympiaden
2018 har börjat
Den 4:e juni gick uttagningsprovet för
årets upplaga av Astronomiolympiaden
av stapeln. Provet baserade sig på
gymnasiefysik och -matematik och
krävde inte några förkunskaper i
astronomi. De fem bästa i denna runda
kommer att delta i en
korrespondenskurs som på kort tid ska
ge stora kunskaper i astronomi till
deltagarna, och i slutet av augusti möts
de sedan i ett finalprov. När finalprovet
och korrespondenskursresultaten vägts
ihop får de två bästa en resa till
Internationella Astronomiolympiaden i
Colombo, Sri Lanka, i oktober. Vi i AU
kommer så klart att följa landslaget, so
stay tuned!

Grattis Tomass
Wilson, årets vinnare
av Rymdstipendiet
Juryn har haft ett oerhört svårt uppdrag
att välja ut en vinnare av
Rymdstipendiet 2018, men nu står det
klart att det blir Tomass Wilson från
Stockholm som får ta emot det
heltäckande resestipendiet till
European Space Camp på Andøya
Space Center i Norge i augusti. AU har
pratat med honom och värmt upp inför
sommaren; läs intervjun med Tomass
här!

https://www.astronomiskungdom.se/rymdforskarskolan/blogg/
https://www.astronomiskungdom.se/2018/06/10/tomass-wilson-vinner-rymdstipendiet-2018-med-analys-av-dubbelstjarnan-v405-aurigae/


Undrar du hur
Astronomisk Ungdom
hanterar dina
personuppgifter?
Den senaste tiden har vi alla tagit emot
dussintals mail om uppdaterade
integritetsavtal och privacy-policies,
med anledning av EU:s nya allmänna
dataskyddsförordning som trädde i kraft
den 25:e maj. Vi i AU uppdaterade
dock redan i höstas vår policy och
information kring hantering av
personuppgifter, så alla som är
medlemmar under 2018 har redan
accepterat vår GDPR-säkrade
personuppgiftspolicy. Därav har du inte
behövt störas av något särskilt email
om det från oss. Men om du vill ha
information om hur vi hanterar dina
personuppgifter kan du klicka på
knappen "Läs mer om hur dina
personuppgifter hanteras" här. Som
vanligt är det bara att kontakta kansliet
om du vill uppdatera dina uppgifter i
vårt medlemsregister. 

Astronomiläger på
Ven i augusti –
platserna tog slut
rekordsnabbt
Sommaren 2013 anordnades AU:s
andra läger någonsin, och då på Ven. I
sommar, 5 år senare, anordnas
äntligen ett astronomiläger återigen på
Ven, denna gång helt gratis för
deltagarna i åldern 5-16 år tack vare ett
bidrag från Landskrona kommun.
Anmälan hann inte vara öppen i mer än
ett par dagar innan de 30 platserna var
slut. Eftersom det var så populärt så
hoppas vi att kunna göra ett ännu
större läger på Ven nästa sommar!

Stort grattis till AU:s
Simon och Julia, som
vunnit stipendium till
forskarskola på MIT
Varje år skickar Sverige två stipendiater
till Research Science Institute, RSI, på
MIT i Boston, USA. Den 6 veckor långa
sommarforskarskolan samlar 80 av de
mest framstående ungdomarna i
världen, och under programmet får
varje elev genomföra ett riktigt
forskningsprojekt under handledning av
en mentor. I programmet ingår också
föreläsningar av bl.a. Nobelpristagare,
och massor av sociala aktiviteter.

https://ebas.astronomiskungdom.se/signups/index/2
mailto:kansli@astronomiskungdom.se
https://www.astronomiskungdom.se/astronomilager/


Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Astronomisk Ungdoms
förbundsstyrelse arbetar med
förbundets strategiska frågor och
överser hela Astronomisk Ungdoms
utveckling. Just nu förbereder styrelsen
höstens arbete med långsiktiga frågor,
och ser fram emot en stjärnklar
sommar och höst tillsammans med dig!

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

I år är AU väldigt glada över att båda
årets två RSI-stipendiater är AU-
alumner! Simon Thor och Julia
Berndtsson har nämligen båda deltagit
i vår Rymdforskarskola och efteråt
engagerat sig ideellt på olika sätt i AU.
Läs våra intervjuer i två delar med
Simon (del 1) och Julia (del 2). 

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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