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Välkommen till ett medlemsbrev från Astronomisk Ungdom!
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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #2 2019.
Förra helgen var det 50 år sedan människor för första gången landade på månen,
och under ett par timmar spatserade runt på den och samlade prover. Neil
Armstrong beskrev det sista klivet från månlandarens stege ner på månytan som "Ett
litet steg för en människa, men ett jättekliv för mänskligheten". Denna händelse, och
vägen dit, har under ett halvt sekel inspirerat miljarder människor världen över. Barn
och ungdomar har vågat sikta högre och följa sina drömmer i större utsträckning, och
den teknologiska utveckling och vetenskapliga framsteg som rymdprogrammet
inneburit, har bidragit till att den värld vi lever i idag är bättre än den annars hade
varit. Månlandningen är den enskilt största teknologiska bedriften i mänsklighetens
historia, och det är fantastiskt hur en 50 år gammal händelse fortfarande inspirerar
nya generationer barn och unga. Men att mänsklighetens största bedrift hittills har så
många år på nacken är i sig inget att vara stolt över; vi måste låta detta 50årsjubileum fungera som en påminnelse om att det är hög tid att ta nästa steg. Om
5-10 år lär USA vara tillbaka på månen, förhoppningsvis i nära samarbete med
Europa, denna gång för att bygga en permanent månbas. Det är ett nödvändigt steg
för att sedan ta människan till Mars, och vidare ut i galaxen. Vi kan knappt vänta.

Fyra roliga läger på gång - anmäl dig idag!
Sommaren är den kanske mest intensiva perioden inom AU; läger, forskarskolor,
sällskapsresor, stipendieresor, ny förbundsstyrelse, och mycket annat. Just i dagarna
är det sista anmälningsdag för fyra olika läger:
Rymdläger på Ven 8-9 augusti för barn 7-10 år (lågstadiet). Föräldrar får följa
med. Deltagaravgift 350 kr. Mer information och anmälan finns här!
Astronomiläger på Ven 9-11 augusti för ungdomar 13-16 år (högstadiet). Med
lite tur får vi se meteorregnet Perseiderna. Deltagaravgift 550 kr. Mer
information och anmälan finns här!
Gastronomiläger på en scoutgård utanför Gnesta den 30 juli - 1 augusti för
medlemmar 15-25 år. Det är ett läger för dig som vill träffa såväl gamla som
nya AU-vänner för att hänga och göra roliga, rymdiga saker tillsammans.
Schemat är mer avslappnat och fokus är att både skapa en naturlig
umgängesplats för aktiva i AU, och ge nya medlemmar en möjlighet att komma
in i gemenskapen ordentligt. Samt extra god mat. Deltagaravgift 600 kr. Anmäl
dig här senast ikväll!
Rumtidskrökningen utanför Lund den 16-18 augusti för medlemmar 18+ år
som är studenter. Vår studentförening LARA vid LTH i Lund bjuder in till denna
helgkonferens för lite äldre medlemmar som vill utöva lite studenttraditioner,
med rymdtema. Deltagaravgift 350 kr. Mer information och anmälan finns här!

Månadens rymdnyhet:
Sverige får döpa en
exoplanet och stjärna
Lyssna på senaste
avsnittet av podden
Har vi åkt till Mars än?
Har vi åkt till Mars än? är en podd som
släpps månadsvis och kommer att
besvara frågor som Kan vi odla mat i
rymden? Kan vi flyga i ljusets
hastighet? Och Har vi uppfunnit
hypersömn? I varje avsnitt presenteras
de senaste nyheterna från rymden, och
i reportage och intervjuer träffar de
världens ledande rymdexperter. Läs
mer och lyssna på det senaste avsnittet
här!

Sverige är ett av de 70 länder som ska
få döpa sin ”egen” exoplanet och dess
tillhörande värdstjärna och allmänheten
ska hjälpa till. Vi har tilldelats planeten
HD 102956 b, som upptäcktes år 2010
av ett gäng amerikanska astronomer
vid Keck-observatoriet på Hawaii. Alla
som vill får skicka in förslag, och i slutet
av september kommer en kommitté att
välja ut 5 av de inskickade förslagen,
som hela Sverige sedan får rösta
mellan. Läs mer och delta här!

Tävlingsvinnare: de
första stegen på Mars

Ellen Hammarstedt
vann Rymdstipendiet

Många bra bidrag kom in och juryn stod
inför en grannlaga uppgift i att utse
vinnare. Efter många bedömningar står
det nu klart vilka vinnarna är. Läs
vidare här för att få reda på vilka samt
ta del av deras vinnande
tävlingsbidrag.

Det står nu klart att det blir Ellen
Hammarstedt från Göteborg som får ta
emot det heltäckande resestipendiet till
European Space Camp på Andøya
Space Center i Norge i augusti. Hon
ansökte om stipendiet med ett
gymnasiearbete om detektion
Cherenkovstrålning med mobiltelefon,
vars kvalitet imponerade på juryn. Både
hennes projektrapport och en intervju
med henne går att läsa här!

Astronomins dag och
natt 2019
Ta fram din kalender och skriv in den
28 september, för då går årets
nationella rymdfestival, Astronomins
dag och natt, av stapeln! Oavsett om
du vill besöka eller arrangera ett eget
lokalt evenemang så finns all
information på temadagens hemsida.

Fira Rymdåret 2019
Som vi tidigare skrivit så är 2019 året
för en rad jubileer, såsom 50 år sedan
månlandningen, 100 år sedan Svenska
Astronomiska Sällskapet respektive
den Internationella Astronomiska
Unionen grundades, och 10 år sedan
en svensk senast var i rymden. Se vilka
kommande evenemang som planeras
nära dig via den officiella hemsidan!

Space Youngsters
Warp Space Program är ett projekt som
söker bygga upp ett globalt
rymdcommunity. Målet är att göra liv
multiplanetärt, genom att crowdfunda
stegen dit. De två första missionerna
som ska genomföras är Beyond Atlas;
ett privat svenskt satellitprojekt som
ska ta sig till en asteroid. En annan del
i Warp Space Program är Space

Youngsters; ett Instagramkonto som
lyfter fram unga förebilder inom
rymdområdet. Följ kontot här!

AU i Almedalen 2019
Den 30/6 åkte en grupp representanter
från Astronomisk Ungdom till Visby för
att medverka i Almedalsveckan;
världens största demokratiska
mötesplats för samhällsfrågor. Vi deltog
i paneler, träffade politiker, och mycket
mer. Läs mer här om allt roligt vi gjorde
under veckan!

Kongressen 2019 är
över för denna gång
Kongressen, denna stora årliga
mötesplats med föreläsningar,
diskussioner, årsmöte, kongressmiddag
och medaljutdelning, är över för i år. I
år hölls kongressen i Uppsala, med
möten på Ångströmlaboratoriet och
kongressmiddag på Värmlands nation.
Över 60 medlemmar från hela landet
samlades och hade roligt. Läs mer här
om allt som hände under helgen!

Månlandningsparty
för Israels landare
Beresheet
Den 11:e april skulle Israel skriva
rymdhistoria genom att bli det fjärde
landet i världen att landa en sond på
månen, efter Ryssland, USA och Kina.
Astronomisk Ungdom och Israels
ambassad i Stockholm var värdar för
evenemanget som firade och
uppmärksammade det hela! Inbjudna
gäster från NTI Vetenskapsgymnasiet,
SSC, Rymdstyrelsen, Sveriges
Ingenjörer, Fuglesang Space Center,

Så var årets Knut
Lundmark-dagar
Den 12-14:e april gick andra upplagan
av Knut Lundmark-dagarna av stapeln i
Lund – Knut Lundmarks hemort! Knut
Lundmark-dagarna är inspirationsdagar
i astronomi och rymdteknik för
gymnasieelever där en helg fylls av

Israels biträdande ambassadör i
Sverige, samt Christer Fuglesang själv
närvarade! Läs mer och se bilder från
evenemanget här.

Marsresan 2019 gick
till coola observatorier
I slutet av mars gick den andra
upplagan av Marsresan av stapeln.
Denna gång styrdes resan mot nya,
gamla samt väldigt gamla
professionella observatorier i trakterna
kring Uppsala och Stockholm. Här följer
en massa bilder och projektledare
Scotts skildring av resan.

Allt spännande som
hände under
2019: ett rymdläger
Den 17-19 maj anordnade föreningen
SAGAN ett science fiction-läger i
Stockholm. Läs om allt roligt som
hände under det första officiella scifilägret inom AU!

föreläsningar, laborationer och sociala
aktiviteter. Läs vidare här för att få veta
allt som händer under årets upplaga!

ESO Astronomy
Camp 2018: en
reseberättelse
ESO Astronomy Camp är ett
vinterläger som årligen arrangeras av
rymdorganet European Southern
Observatory; organisationen som
exempelvis driver det markbaserade
jätteteleskopet VLT som finns i Chile.
Varje år skickar AU en stipendiat på
lägret, där medlemmar i
gymnasieåldern får ansöka i om
platsen där AU bjuder på
deltagaravgiften och resan. Årets
vinnare av Astronomistipendiet blev
Axel Öhman Wiberg, och här följer
hens reseberättelse!

GLUON 2019 - ett
innovativt samarbete
Den 4:e maj samlades GAUSS och
UAPFF i Göteborg för det första årliga
GLUON; akronym för “Gauss Levererar
UAPFF-evenemang Om
Naturvetenskap”! GLUON var alltså ett
samarbete mellan de båda
föreningarna och målet var att sprida
intresset för partikelfysik samt att skapa
band mellan de båda föreningarnas
medlemmar! Läs mer om hur lägret var.

Medlemsrabatt på
Forskning & Framsteg
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!

Säg hej till nya
förbundsstyrelsen
Astronomisk Ungdoms
förbundsstyrelse arbetar med
förbundets strategiska frågor och
överser hela Astronomisk Ungdoms
utveckling. Just nu förbereder den nya
styrelsen höstens arbete med

Medlemsrabatt hos

långsiktiga frågor, och ser fram emot en
solig sommar och stjärnklar 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.

Facebook

Twitter

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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