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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #6 2018.

God Jul och God fortsättning! Vinterns årstid har nått sin kulmen, och för AU betyder
det inte minst en ny omgång av ett av våra mest uppskattade läger; Norrskenslägret
i Kiruna i början av januari! År 2019 kommer att innebära många andra stora
händelser och evenemang, då det dels är 50 år sedan Apollo 11 landade på månen,
och dels att Svenska Astronomiska Sällskapet & Internationella Astronomiska
Unionen båda fyller 100 år. Detta rymdår kommer AU att vara med och fira på olika
vis, och mer information kommer framöver. Just nu nöjer vi oss med att berätta om
Stjärnförsöket; ett nationellt forskningsprojekt som behöver just ditt deltagande!

Anmäl dig nu till
Norrskenslägret i
Kiruna efter nyår!
Missa inte vårt Norrskensläger 3-5
januari, för rymdentusiaster mellan 16

Engagera dig i AU
under rymdåret 2019!
Under nästa år kommer det att hända
rekordmånga saker i AU och i Sverige.
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och 19 år! Kombinera vinter, norrsken
och massor med astronomi och
rymdteknik i Sveriges rymdhuvudstad
Kiruna! Som vanligt är lägret fyllt med
föreläsningar, rymdstudiebesök och
roliga aktiviteter! Det är en möjlighet att
lära sig mer om astronomi och
rymdteknik samtidigt som du får träffa
många nya vänner som delar ditt
rymdintresse. Läs mer och anmäl dig
här senast 1:a januari!

Delta i Stjärnförsöket!
Nästa år lanseras ett nytt
massexperiment, och du som är
intresserad av astronomi kan bidra!
Tusentals deltagare i hela landet
kommer att få mäta ljusföroreningar
genom att med en enkel metod räkna
stjärnor på himlen, och sedan
rapportera in sina observationer. Allt du
behöver är en smartphone och lite
saker du har hemma i köket. Läs mer
här och anmäl ditt intresse här!

Ansök till externa
sommarforskarskolor

Tack vare 50-årsjubileumet för Apollo
11:s månlandning och 100-
årsjubileumet för Svenska
Astronomiska Sällskapet så arrangeras
extra många rymdaktiviteter. AU
kommer att spela en mycket aktiv roll i
detta och delta i väldigt många
arrangemang. Därför behövs under
2019 rekordmånga som engagerar sig
ideellt i AU! Läs här vilka olika
evenemang vi behöver engagemang
för, och maila kansli@au.se för att
anmäla intresse. Just du behövs!

Medlemsrabatt på
Forskning &
Framsteg!
Som medlem i Astronomisk ungdom får
du ett specialerbjudande på den
prisbelönta populärvetenskapliga
tidskriften Forskning & Framsteg. Du
kan få 5 nummer för 149 kr (ord pris
399 kr). Här kan du läsa om rymdens
gåtor, nya tekniska innovationer,
medicinska nyheter och mycket mer.
Klicka här för erbjudandet!
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inför sommaren 2019
För studenter vid universitetet och
gymnasieelever är det hög tid att
ansöka till olika prestigefyllda
sommarforskarskolor ute i Europa och
USA sommaren 2019. Ett urval är
exempelvis ESO Summer Research
Programme i Tyskland, Summer
School Alpbach i Österrike, och
Research Science Institute vid MIT i
USA. Det första ovan är nytt för i år,
men länkarna till de senare två går till
reseberättelser skrivna av aktiva AU-
medlemmar som deltog i somras.

Läs om höstens olika
konferenser som AU
representerat hos
Under hösten har AU skickat
representanter och deltagare till olika
konferenser och evenemang. Under
Astronomins dag och natt så deltog vi i
MegaHelg Rymd på Tekniska museet,
vi hade ett bokbord och rekryterade
medlemmar under Lise Meitner-
dagarna, och vi gick och lyssnade på
Max Tegmark när han var i Stockholms
och föreläste om sin nya bok Liv 3.0.

Medlemsrabatt på
tidningen KOKO
KOKO är en tidning som riktar sig till
den yngre generationen (6-12 år) och
deras vuxna. Det är en superhärlig
tidning som väcker nyfikenhet,
läsglädje och uppmuntrar folk till att
klättra i träd och fantisera lite mer. I det
senaste numret tar den upp massa
saker som är spännande med rymden;
hur det är att bo där, hur stjärnor föds,
den spännande historien om Hubble
och den gulliga berättelsen om
penntrollet som Christer Fuglesang
hade med sig upp till ISS. Medlemmar i
AU kan köpa numret till rabatterade 88
kr, inklusive frakt. Läs mer och beställ!

Tips: Stephen
Hawkings sista bok
En av 2018 års sorgligaste händelser
var att Stephen Hawking gick bort. I sin
sista bok ger han oss sina tankar om
universums största gåtor. Hur uppstod
universum? Kommer mänskligheten att
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Lyssna på det senaste
från Rymdpodden
Teamet bakom Rymdpodden har haft
en fantastisk höst! I oktober och
november släpptes en intervju med
professor Melvyn Davies om
exoplaneter i två delar, och i december
kom första delen av en intervju med
Ross Church om Kepler och binära
system. Lyssna på avsnitten och följ
fortsättningen här.

Läs om evenemangen
som AU arrangerat
under hösten
Hela två läger och en rekordstor AU-
konferens har gått av stapeln under
hösten. Här kan du läsa om allt som
hände under AU-konferensen (inkl.
bilder från den fina
konferensmiddagen) i Uppsala, här kan
du läsa om vårt Space Camp för
mellanstadiebarn under höstlovet, och
här kan du läsa om Ungdomens Star
Party i Linköping, som arrangerades för
äldre medlemmar. Hoppas att vi får
träffa dig under något av dessa

överleva? Finns intelligent liv utanför
vårt solsystem? Kommer den artificiella
intelligensen bli smartare än vi? I Korta
svar på stora frågor gör Hawking
bokslut genom att ta sig an de största
frågorna i vår tid, och presenterar sina
svar på ett sätt som alla kan förstå.
Boken går att köpa exempelvis här.

Axel Öhman Wiberg
vinnare av
Astronomistipendiet
Sedan 2013 har svenskar deltagit i
ESO Astronomy Camp och sedan 2014
har Svenska Astronomiska Sällskapet,
Astronomisk Ungdoms moderförbund,
delat ut ett årligt resestipendium dit.
Från 2018 är det dock Astronomisk
Ungdom som delar ut resestipendiet,
kallat Astronomistipendiet, och antalet
sökande var rekordstort! Den slutliga
vinnaren blev ingen mindre än Axel
Öhman Wiberg! I en intervju med oss
berättar Axel om sina förväntningar och
om ansökningsprocessen, och ger tips
till dig som funderar på att söka nästa
år.
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evenemang nästa höst!

Vad händer i
förbundsstyrelsen?
Nu arbetar förbundsstyrelsen med att
utvärdera 2018 och planera alla
storslagna aktiviteter under rymdåret
2019. Det kommer att bli ett stort och
krävande år för AU, men möjligheterna
är minst lika stora som utmaningarna.

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

Prao vid Onsala
rymdobservatorium
Praktisk arbetslivsorientering är sedan i
somras obligatoriskt i grundskolan. För
rymdintresserade elever är det så klart
en dröm att få praktisera som
rymdforskare under sin prao. Detta blev
i november verklighet för David &
Michelle i årskurs 8 från Röselidsskolan
i Lerum, och Stina & Greta i årskurs 8
från Kullaviks Montessoriskola! Här går
deras redogörelse för sina dagar som
astronomer vid Onsala
rymdobservatorium att läsa.
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