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Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!
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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #7 2018.

Årskrönika – Förbundsordförande Måns
Holmberg summerar AU:s 2018
Varje nyår sedan 2015 skriver AU:s förbundsordförande en krönika över det år som
gått. Det ger varje medlem möjlighet att få inblick i hur den högste förtroendevalde
ser på Astronomisk Ungdom och den utveckling som skett under året. I år är det
dags för Måns Holmberg att dela med sig av sina tankar, och här är de!

Ännu finns platser
kvar till
Norrskenslägret!
Missa inte vårt Norrskensläger 3-5
januari, för rymdentusiaster mellan 16
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!

AU numera största
ungdomsförbundet
för naturvetenskapligt
intresserade unga
För varje år sedan start har AU växt
mer och mer. Vid 2018 års slut har AU
över 4800 medlemmar (varav över

Stockholms gamla
observatorium är från
och med nu AU:s
högkvarter!
I början av AU:s historia hade vi ingen
egen lokal eller kontor. AU:s adress i
Skatteverkets register var samma som
ordförandens hemadress, och
möteslokaler för styrelsehelger och
andra aktiviteter fick vi låna tillfälligt.
Under hösten 2014 påbörjades arbetet
med att anförskaffa egna lokaler för
kansli och som högkvarter. Det arbetet
är äntligen helt färdigställt, för AU har
nu nått sitt slutgiltiga hem i
Observatoriet. Läs hela historien här!

Engagera dig i AU
under rymdåret 2019!
Under nästa år kommer det att hända
rekordmånga saker i AU och i Sverige.
Tack vare 50-årsjubileumet för Apollo
11:s månlandning och 100årsjubileumet för Svenska

4500 st 6-25 år gamla), 46 anslutna
föreningar och 6 anslutna
distriktsorganisationer. Detta gör AU till
en av Sveriges största
ungdomsförbund, varav det allra
största för naturvetenskapligt och
tekniskt intresserade barn och unga,
och det är vi hur stolta som helst över!
Läs mer om årets resultat i siffror här.

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!

AU äger numera
domänen au.se
Sedan början av december äger
Astronomisk Ungdom domänen au.se!
Det betyder att hemsidan numera kan
nås bara genom att skriva in den
superkorta url:en om bara två(!)
bokstäver, au.se, i webbläsaren, och att
undersidor kan nås på samma sätt.
Även epost-adresserna är förbättrade
på motsvarande vis. kansli@au.se är
den nya mailadressen till vårt kansli,
våra verksamheter nås genom
adresserna [verksamhetsnamn]@au.se
och ideellt aktiva kan nås genom
[fornamn.efternamn]@au.se. Äntligen
får våra email-adresser plats på
visitkort! Läs mer om detta här.

Nominera medlemmar
till AU:s guldmedalj
Astronomisk Ungdoms guldmedalj
tilldelas den medlem som på ett gott
och föredömligt sätt drivit många
projekt inom AU och varit aktiv och
engagerad i verksamheterna eller
föreningarna under minst 3 års tid, eller
motsvarande engagemang. Det är
förbundsstyrelsen som utser mottagare
av guldmedaljen, efter nomineringar
från medlemmar. Nomineringar görs
genom formuläret till höger på denna
sida!

Följ New Horizons på
nyårsdagen

Anna Olsson fick
Sv. Astronomiska
Sällskapets
ungdomsstipendium
Sedan 2009 har Svenska Astronomiska
Sällskapet, AU:s moderförbund, delat
ut ett ungdomsstipendium om 5000 kr
till en ungdom som gjort något speciellt
inom astronomi i Sverige. Årets
mottagare blev Anna Olsson, vars
talang som astrofotograf ledde hela
vägen till vernissage. Hennes bilder
ställdes ut i Jönköping i våras, och i
november fick hon motta stipendium.
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Imorgon passerar NASA:s rymdsond
New Horizons sin andra anhalt (första
anhalten var Pluto), nämligen den
mystiska himlakroppen 2014 MU69,
numera känd under namnet Ultima
Thule. Sonden passerar endast 30
kilometer från Ultima Thule, 06.33
svensk tid, och allt gå att följa live här.
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