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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #5 2018.

Hösten är kommen, och i Astronomisk Ungdom betyder det ännu en säsong av
rymdiga aktiviteter såsom läger, nationell konferens, Astronomins dag och natt,
stipendium och mycket annat. I början av månaden passerade vi 2017 års
medlemsantal, så från och med nu och resten av året är vi ständigt rekordstora. Just
nu är nästan 40 föreningar över hela landet anslutna till vårt astronomiska förbund,
vilket är helt otroligt. I detta medlemsbrev följer ett urval av allt som händer härnäst.

Anmäl nu till Space
Camp för barn i
mellanstadiet
Under höstlovet, den 2-4 november,
kommer vi att anordna ett Space Camp
i Stockholm. Målgruppen är alla

Delta i Sweden-Japan
Space Conference
I år firar Japan och Sverige 150 år av
diplomatiska relationer. Ett område där
båda länderna har ett nära samarbete
är rymdforskning. Den 8:e oktober kl.
13-17 kommer det hållas en konferens
med temat Sparkling interest in science
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medlemmar i mellanstadiet som vill
ägna en hel helg åt att ha kul, lära sig
om rymden, och träffa andra jämnåriga
rymdnördar. Anmäl senast den 5:e
oktober här!

Sprid ordet om
Astronomisk Ungdom
under Värvarveckan
Astronomisk Ungdom växer så det
knakar och fler rymdintresserade
ungdomar blir varje dag en del av
Sveriges gemenskap för unga med
rymdintresse! Men vi vill så klart bli
ännu fler! Denna vecka, mellan den
24:e och 30:e september, infaller därför
Astronomisk Ungdoms officiella
värvarvecka – veckan då vi
tillsammans går ihop och gör
Astronomisk Ungdom synligt för ännu
fler barn och unga. Var med du också!
Läs mer om hur du kan engagera dig
under värvarveckan här. Den
föreningsstyrelse som får sin förening
att växa allra mest får biobiljetter till alla
som hjälpt till!

through space i Stockholm om
vetenskapens och rymdens roll i
samhället. Alla är varmt välkomna att
delta, ställa frågor till Japans första
kvinnliga astronaut Dr. Chiaki Mukai
och vår svenske astronaut Prof.
Christer Fuglesang, samt lyssna till en
paneldiskussion. Anmäl er här!

Ansök om
Astronomistipendiet
Varje år skickar Sverige minst en
deltagare till ESO Astronomy Camp i
de Italienska alperna. Det är en
veckolång vinterforskarskola inom
astronomi för elever i åldern 16-18 år
från hela Europa. AU finansierar ett
heltäckande stipendium,
Astronomistipendiet, till forskarskolan
för en svensk deltagare. Man ansöker
om det genom att ansöka som vanligt
genom ESO:s ordinarie ansökan, men
som svensk kommer man med både i
ESO:s urvalsgrupp och i AU:s
urvalsgrupp, och har alltså större chans
att bli utvald. Läs mer och ansök här!

Delta i Astronomins
dag och natt
På lördag, den 29:e september, infaller
för 9:e året i rad Astronomins dag och
natt! Vårt modersamfund, Svenska
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Åk på AU-konferensen
Hösten är kommen och det betyder att
det strax är dags för AU-konferens!
Temat för årets konferens är hållbart
engagemang och innebär förutom
många nya lärdomar också en
möjlighet att träffa och lära känna
andra ideellt aktiva inom AU från hela
Sverige. Konferensen går av stapeln
den 5-7 oktober och riktar sig till alla
medlemmar som just nu eller under
året innehaft ett ideellt uppdrag, samt
alla som är nyfikna på att börja
engagera sig inom AU! Läs mer och
anmäl dig här senaste den 25:e!

Läs skildringarna av
sommarens alla
aktiviteter
Trots att sommaren generellt är för ljus
för att kunna observera stjärnhimlen
under så är det AU:s mest aktiva period
under året. Varje vecka under
sommaren har det varit någon
pågående aktivitet, och nu går det att
läsa om dem alla! Se här för att
läsa om sommarens tre
Rymdforskarskolor, här för att läsa om
Rymdresan till La Palma, här för att
läsa om astronomilägret på Ven för
barn, samt här för att läsa om
sommarens nyhet; Gastronomilägret.

Astronomiska Sällskapet, koordinerar
den nationella temadagen, med över
40 anmälda lokala arrangemang.
Många av AU:s medlemsföreningar
arrangerar egna evenemang, och AU
som förbund är med under Tekniska
museets MegaHelg Rymd den 29-30
september. Läs mer här om vad som
kommer hända. Kom dit och träffa oss!

Save-the-date för
Ungdomens Star
Party 2018
AU:s allra första astronomiläger,
Ungdomens Star Party, har i år fått en
ny profil; målgruppen är äldre
medlemmar som gått ur gymnasiet, och
det anordnas nu under hösten (efter
första tentaperioden). Anmälan öppnar
här inom kort, och det kommer att gå
av stapeln den 9-11 november i
Linköping. Detta första helt barnfria
astronomiläger i AU:s regi väntas bli
något alldeles extra, så om du är i
åldern 19-25 år bör du boka in helgen
redan nu!
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Petter Bragée,
skapare av
Vintergatan-serierna,
blev årets
Hedersstipendiat
Astronomisk Ungdom delar varje år ut
ett hedersstipendium till en person som
genom särskilda insatser har främjat
intresset för och ökat kunskaperna
inom astronomi och rymdfart hos barn
och ungdomar i Sverige. Årets
hedersstipendium tilldelades Petter
Bragée, skaparen av de omåttligt
populära Vintergatan-serierna i SVT.
Här kan du läsa hela motiveringen och
se fler bilder från utdelningsceremonin,
och i SVT Öppet arkiv kan du
återuppleva serierna som format en hel
generations starka rymdintresse.

Månadens rymdnyhet:
SpaceX har
offentliggjort sin

Engagera dig i en
förening!
Astronomisk Ungdom växer fortfarande
så att det knakar. Uppemot 40 olika
medlemsföreningar är nu anslutna till
vårt förbund, och det betyder att
möjligheterna till att själv engagera sig
är större än någonsin. Se denna lista
på alla anslutna föreningar, och tveka
inte att maila just den som du är
intresserad av att bli aktiv i eller är
nyfiken på vad den har för verksamhet!

Tomass Wilson
berättar om European
Space Camp
Tomass Wilson, 18 år från Stockholm,
tilldelades Rymdstipendiet 2018.
Rymdstipendiet är ett heltäckande
resestipendium som vi varje år delar ut
till en gymnasieelev som gjort ett
gymnasiearbete med anknytning till
rymden. Resestipendiet går till det
fullspäckade rymdtekniklägret
European Space Camp, som går av
stapeln varje sommar på den norska
rymdbasen Andøya Space Center. Här
kan du läsa Tomass berättelse om hur
det var!
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första rymdturist
Raketföretaget SpaceX med den
excentriske miljardären Elon Musk i
spetsen skapar ofta rubriker. Länge har
SpaceX skyltat med att de snart skulle
annonsera sin första uppskjutning av
en privatperson som själv betalt sin
biljett, runt månen och tillbaka. Nu i
veckan, den 17:e september, gick de ut
med information om att SpaceX första
rymdturist blir Yusaku Maezawa från
Japan. Läs mer här!

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Nu arbetar styrelsen för fullt inför
konferensen den 5-7 oktober! Vi
kommer ha föreläsningar, fin
konferensmiddag, och umgås
tillsammans. Vilken riktning tycker du
att Astronomisk Ungdom ska ta? Vad
är viktigt för dig inom förbundet? Kom
till konferensen, träffa oss och
diskutera vår gemensamma framtid!
Dessutom kommer du få lära dig allt
om hur man driver föreningar och
projekt, tillsammans med andra ifrån
hela Sverige.

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

Vad har
riksdagspartierna för
rymdpolitik?
Innan valet mailade AU alla
riksdagspartier och frågade vad de har
för rymdpolitik och åsikter om svensk
rymdverksamhet. Valet är nu över, men
fortfarande är det parlamentariska läget
lite oklart. Är det måhända
rymdpolitiken de har svårt att enas
kring? Läs resultatet av AU:s
partiutfrågning och avgör själv!

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
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mötesprotokollen. skönlitteratur om rymden! Ange
rabattkoden 67312 i deras webbshop
för att ta del av erbjudandet.

Facebook Twitter Instagram Hemsida YouTube

Copyright © 2018 Astronomisk Ungdom

avregistrera dig från nyhetsbrevet    uppdatera din prenumeration

https://www.astronomiskungdom.se/forbundsstyrelse/
http://fritanke.se/friends/astro/
https://www.facebook.com/AstronomiskUngdom
https://www.facebook.com/AstronomiskUngdom
https://twitter.com/astronomisk_ung
https://twitter.com/astronomisk_ung
https://instagram.com/astronomisk_ungdom/
https://instagram.com/astronomisk_ungdom/
https://www.astronomiskungdom.se/
https://www.astronomiskungdom.se/
https://www.youtube.com/channel/UCxiTn9uFRc_Iswk2DujnvUg
https://www.youtube.com/channel/UCxiTn9uFRc_Iswk2DujnvUg
https://astronomiskungdom.us3.list-manage.com/unsubscribe?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=b014d8faec&e=ef04d3d090&c=2402c618ca
https://astronomiskungdom.us3.list-manage.com/profile?u=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&id=b014d8faec&e=ef04d3d090
http://www.mailchimp.com/monkey-rewards/?utm_source=freemium_newsletter&utm_medium=email&utm_campaign=monkey_rewards&aid=e5d48e6fc3a488d8f034c8cc8&afl=1

