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Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!
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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #1 2019.
Ett nytt rymdår är här! 2019 är dessutom Rymdåret i bestämd form och med stor
begynnelsebokstav! I år är det nämligen 50 år sedan första gången människan satte
sin fot på månen, i samband med Apollo 11. Redan i höstas kom filmen First Man,
och under året lär det komma ännu fler filmer och dokumentärer om denna historiska
händelse. Det är även 100 år sedan som Svenska Astronomiska Sällskapet, AU:s
moderförening, bildades. Mer om det nedan. Till sist är det också 100 år sedan som
den Internationella Astronomiska Unionen, IAU, bildades. Den organisationen, som
utgör en sammanslutning för professionella astronomer världen över, är kanske mest
känd som den organisation som klassificerade om Pluto till dvärgplanet år 2006.
Under Rymdåret 2019 kommer dessa och andra organisationer att anordna många
roliga jubileumsaktiviteter, och allt går att finna på hemsidan rymdåret.se

Strax sista
anmälningsdag till
Marsresan 2019
I väntan på att Elon Musks Starship,

Uppmuntra ditt
gymnasium att skicka
stipendiater till Knut
Lundmark-dagarna
Den 12-14:e april går Knut Lundmarkdagarna 2019 av stapeln; årliga

NASA:s SLS eller Robert Zubrins
förslag Mars Direct ska ta oss till den
röda planeten; häng med på AU:s egen
Marsresa! I år går resan till 6 olika
professionella observatorier i Sverige!
Sista helgen i mars, den 30-31/3,
lämnar tre farkoster Uppsalas
centralstation för en 30 h lång odyssé.
Tillsammans delar vi med oss av våra
passioner, lär oss mer om astronomi
och gör AU:s Marsresa 2019 till årets
coolaste roadtrip. Resan riktar sig till
medlemmar 13-19 år. Anmäl dig här!

inspirationsdagar i astronomi och
rymdteknik för fysik- och
teknikintresserade gymnasieelever. I år
arrangeras konferensen i samarbete
med institutionen för astronomi vid
Lunds universitet. Varje gymnasieskola
ges möjlighet att skicka upp till fyra
elever som uppvisar stort intresse för
fysik eller teknik i allmänhet, och för
astronomi och rymdteknik i synnerhet.
Sista dagen för skolor att anmäla
deltagande är den 31:a mars. Mer
information och anmälan finns här. Om
du är elev på gymnasiet och är
intresserad av att delta; tipsa din
fysiklärare eller rektor om Knut
Lundmark-dagarna genom att ge
dem detta infoblad (PDF)!

Var med och tävla om
Rymdstipendiet 2019
Går du på gymnasiet och är mellan 1720 år gammal? Har du gjort ett
naturvetenskapligt eller tekniskt
projektarbete med anknytning till
rymden, t.ex. ett rymdrelaterat
gymnasiearbete? Då ska du vara med
och tävla om Rymdstipendiet 2019; ett
heltäckande resestipendium till det
internationella rymdtekniklägret
European Space Camp på Andøya
Space Center i Norge. Läs mer och
ansök här.

Engagera dig i
styrelsen för vår nya
temaförening
Unga Astrobiologer!
Finns det liv på andra planeter? Kan
undersökningar av liv i extrema miljöer
lära oss något om möjligheten till liv på
exempelvis Mars eller Jupiters måne
Europa? Hur kan vi analysera
exoplaneters atmosfärer för att leta
efter livsbetingelser? Astrobiologi är en
snabbt växande tvärvetenskaplig
disciplin som lämnar alla med
förundran. Vill du vara med och främja
intresset för astrobiologi, träffa andra

som också intresserar sig för frågor
som rör liv i rymden och lära dig mer
om såväl astrobiologi som
styrelsearbete? Maila
astrobiologi@au.se om du är
intresserad eller veta mer!

Ansök redan idag till
Rymdforskarskolan
Går du ut åk 1 eller 2 på gymnasiet i
sommar? Då ska du ansöka till
Rymdforskarskolan 2019 - Sveriges
coolaste sommarforskarskola! Precis
som tidigare 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! Läs mer och ansök
här senast den 14:e april!

Delta i Stjärnförsöket!
Gatlyktor, ljusskyltar och upplysta
byggnader – ljus på natten innebär
trygghet och trevligare städer, men har
också visat sig ha negativa effekter för
människor och djur. Ju mer ljus, desto
färre stjärnor kan man se på

Tävling: de första
stegen på Mars
I år har det gått 50 år sedan Neil
Armstrong tog de första stegen på
månen och yttrade orden som skulle
komma att gå till historien: ”Ett litet steg
för en människa, ett jättekliv för
mänskligheten”. Föreställ dig att du är
den första att sätta fötterna på Mars
yta. Vilka ord väljer du? Hur känns det
att ta de första stegen på den röda
planeten, och hur reagerar omvärlden?
Uppgiften i tävlingen består i att
beskriva eller illustrera denna
fantastiska milstolpe i mänsklighetens
historia. Tävlingen är uppdelad i två
ålderskategorier; en för låg- eller
mellanstadiet och en för högstadiet
eller gymnasiet. Minst en vinnare i varje
kategori belönas med två biobiljetter
och en spännande rymdbok. Läs mer
och delta här!

natthimlen. Hur många stjärnor kan du
se där du bor? I årets massexperiment
kan du hjälpa forskare att mäta
ljusföroreningar genom att räkna
stjärnor på himlen! Det hela är enkelt,
roligt, och görs med hjälp av en app. Ta
gärna med dina vänner i projektet! Läs
mer och delta här!

Anmäl dig till 2019:
Ett Rymdläger

Ett liv på Mars? –
samtal med Christer
Fuglesang följt av The
Martian (2015)
Följ med den 27 mars på en helkväll
med Marstema! Lyssna på årets
häftigaste livestreamade samtal om
Mars med astronauten prof. Christer
Fuglesang och Mars-doktorn dr. Ella
Carlsson Sjöberg, följt av filmen The
Martian! Biljetter finns för visningar i
Göteborg, Kumla, Lund, Helsingborg,
Kiruna och Västerås! Alla medlemmar i
AU får rabatt med koden "1969". Ta del
av en underbar kväll, tillsammans med
hundratals andra, i firandet av
Rymdåret 2019! Läs mer här.

Än en gång håller en förening inom
Astronomisk Ungdom i ett eget läger!
2019: Ett Rymdläger är ett sciencefiction läger, arrangerat av
temaföreningen Unga Science FictionSällskapet. Lägret är för dig som är
intresserad av science fiction, oavsett
om du är galaxens största scifi-fantast
eller någon som bara tycker scifi verkar
spännande. Lägret hålls i Stockholm
under helgen den 17-19 maj. Under
lägret kommer du ha möjlighet att gå
på föreläsningar, läsa och diskutera
noveller, se på film samt delta i en
massa andra roliga aktiviteter – allt
med science fiction-tema! Hoppas vi
ses i Stockholm! Anmäl dig här senast
den 2:a maj!

Ansök till forskarskola
i Alpbach i sommar

Ny svensk podcast
som följer vägen till
Mars och rymden
Har vi åkt till Mars än? är en nyligen
lanserad svensk podcast som
presenterar framsteg inom teknik-,
robot-, AI- och rymdforskning; allt som
görs för att ta oss ett steg närmare att
sätta en människa på Mars, och i
förlängningen åka vidare till andra
planeter helt enkelt. Varje avsnitt
djupdyker i en fråga som besvaras
genom intervjuer, inslag och reportage.
Avsnitten har titlar som Kan vi odla mat
i rymden än? Har vi uppfunnit
hypersömn än? Kan vi resa i ljusets
hastighet än? Finns det gruvor i
rymden än? Podden har hashtaggen
#HVÅTMÄ och finns där poddar finns,
samt på poddens egen hemsida här!

Om du studerar teknik eller
naturvetenskap på universitets- eller
högskolenivå och är intresserad av
rymden kan du innan den 31 mars söka
till Summer School Alpbach - en tio
dagar lång sommarkurs i de
österrikiska Alperna. Temat för
sommarskolan 2019 är ”Geophysics
from Space Using Micro- or NanoSatellite Constellations”. Föreläsningar
om tidigare upptäcker och aktuell
forskning kommer att varvas med
grupparbeten. Du och dina lagkamrater
får, med stöd från forskare och experter
inom olika rymdområden, själva
förbereda ett uppdrag på årets tema.
Läs mer här om hur du ansöker!

Månadens rymdnyhet:
NASA ska skicka
människor till månen
igen inom 10 år
I måndags presenterade NASA:s
administratör, Jim Bridenstine, NASA:s
plan för hur de inom 10 år ska ta
människan tillbaka till månen; denna
gång för att stanna. På månen ska
teknik testas och utvecklas för hur
människor ska kunna leva hållbart,
både på andra himlakroppar och här på
jorden. Ett viktigt mål är också att
denna teknik ska kunna användas för
att senare ta människan till Mars, och
där kunna använda befintliga resurser
att leva på. Syre, vatten, mat,

Svenska Astronomiska
Sällskapet 100 år
- Jubileumsblogg
År 1919 bildades Svenska Astronomiska
Sällskapet på restaurang Rosenbad i
Stockholm. Föreningen samlar
astronomins vänner i Sverige och ger
idag ut tidningen Populär Astronomi,
anordnar populärvetenskapliga
föreläsningar, samordnar Astronomins
dag och natt varje år, och mycket mer.
På jubileumsbloggen går det att läsa ca
2 nya inlägg i veckan, som totalt ska bli
100 inlägg, om de senaste 100 åren i
den svenska astronomins historia.
Inläggen är lagom korta och innehåller
en imponerande bredd av ämnen:
personer, händelser, upptäckter, platser,
organisationer, och mycket mer. Följ
gärna Instagram-kontot för att enkelt se
när nya inlägg publiceras.

raketbränsle, ja allt som behövs ska
man kunna producera på plats.
– Det finns hundratals miljoner ton av
vatten-is på månens nord- och sydpol
som astronauterna kan dricka, sade
Jim Bridenstine. Det bästa med allt
detta är att det är finansierat i
budgeten, med stöd av både
presidenten och bägge partier i såväl
senaten som kongressen. Äntligen är vi
på gång igen! Läs mer här.

Medlemsrabatt på
Forskning &
Framsteg!
Kandidera till
Förbundsstyrelsen
Brinner du för astronomi och
rymdteknik, och vill arbeta för att fler
barn och ungdomar i Sverige ska få
möjlighet att utveckla sitt rymdintresse?
Vill du vara med och utveckla Sveriges
största ungdomsförbund för
naturvetenskap- och teknikintresserade
ungdomar? Då är det dags att
kandidera till Astronomisk Ungdoms

Som medlem i Astronomisk Ungdom
får du ett specialerbjudande på den
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!

förbundsstyrelse 2019/2020! Att sitta i
AU:s förbundsstyrelse är roligt och
givande, och ett bra sätt att få kontakter
inom rymdbranschen, utvecklas på
många olika områden och därmed få
en bra merit på CV:t. Läs mer om hur
du kandiderar och vad uppdraget
innebär här!
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