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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #1 2020

Nu är sommaren äntligen här och vi har redan nu fått njuta av fantastiska
dagar med varmt och soligt väder! Våren har dock inte varit som det
brukar vara, och även fortsättningsvis kommer coronapandemin att
begränsa och påverka vår vardag. Vi i Astronomisk Ungdom är oerhört
rädda om det bästa vi har, nämligen våra medlemmar.
 
Förbundsstyrelsen har därför beslutat att ställa in planerade fysiska
evenemang under våren och sommaren, något som givetvis är otroligt
tråkigt men nödvändigt för att skydda dig som medlem.
Rymdforskarskolan, Gastronomilägret, ungdomsläger och samtliga
barnläger är därför inställda. Information kring höstens aktiviteter
kommer löpande om och när förutsättningarna förändras.
 
Men misströsta inte! Planering inför corona-anpassade aktiviteter och
kommande evenemang pågår för fullt och vi kommer kommunicera ut
detta så snart det blir aktuellt och vi har möjlighet att genomföra dessa.
 
Till dess, njut av sommaren och ta hand om dig!
 
Glad sommar från förbundsstyrelsen

Kommande inom AU

https://www.astronomiskungdom.se/
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Jobba hos oss! Vi söker en
verksamhetsutvecklare
och en
föreningsutvecklare på
heltid
 
Vi söker två nya medarbetare till
vårt kansli i Stockholms gamla
observatorium! Rollen som
verksamhetsutvecklare innebär ett
övergripande ansvar för våra
nationella verksamheter,
exempelvis rekrytera projektledare
och utbilda ideella. Rollen som
föreningsutvecklare innebär ett
övergripande ansvar för kontakten
med och stödet till våra
medlemsföreningar. Funderar du
på att ta ett år uppehåll från
studier, brinner du för ungas
engagemang, eller drömmer du
helt enkelt om att arbeta för
Astronomisk Ungdom? Då är detta
tillfället för dig. Läs mer här om
tjänsterna och hur du ansöker!

Delta i tävling
 
Delta i medlemsföreningen
SAGAN:s tävling med temat
"Släktträ! för utomjordingar" om
du är upp till 14 år, eller

Gratisnummer av
Populär Astronomi till
alla medlemmar 6-25 år
 
Populär Astronomi är den svenska
tidskriften för astronomi och
rymdfart. Den ges ut av Svenska
Astronomiska Sällskapet och ända
sedan 2013 har prenumerationer
den erbjudits till AU:s medlemmar
i olika former. Från och med 2020
gäller en ny modell där AU-
medlemmar erbjuds ett gratis-
nummer av tidningen, för att
sedan erbjudas att teckna en
prenumeration till förmånliga 120
kr/år. Läs mer om erbjudandet här!

AU-dagen 2020
 

https://www.astronomiskungdom.se/lediga-tjanster/
https://www.astronomiskungdom.se/2020/07/24/gratisnummer-av-popular-astronomi-till-alla-medlemmar-6-25-ar/
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"Framtidens rymdodlingar" om du
är 15 år eller äldre.
Tävlingskategorierna är valfritt
mellan novell,
seriestripp/illustration, och
utklädnad/pyssel. Läs mer på
SAGANS Instagram-kanal om hur
du deltar. Deadline är den 9:e
augusti.

Den 19:e augusti "ras
traditionsenligt AU-dagen, och
återigen inbjuds alla medlemmar
att "ra denna dag på något roligt
sätt. Kanske baka en rymdbakelse
med en liggande åtta (symbolen
för oändlighet) på? Tapas med
solsystems-tema, där varje rätt
representerar en planet i
solsystemet? En tårta i form av ett
cirkeldiagram som visar
universums beståndsdelar
(materia, mörk materia, och mörk
energi)? Rita en teckning av AU:s
framtida "lial på Mars?
Möjligheterna är stora som
rymden! Läs mer här om hur just
du kan vara med i det roliga.

Rymdiga nyheter och tips

Tips! Partikular -  ny
populärvetenskaplig
ungdomstidning
 
Partikular är en naturvetenskaplig
ungdomstidning som publicerar
två eller #er artiklar i veckan. På
deras hemsida kan du till exempel
läsa om NASA:s Artemisprogram
eller om SpaceX plan att befolka
Mars! Om du är intresserad av
rymden och andra
naturvetenskapliga ämnen är
Partikular en utmärkt hemsida för
dig, så gå in och kolla vad du tycker
om innehållet, och bli medlem och
följ dem på Instagram om du

Delta i spännande
medborgarforskning på
försvinnande stjärnor
 
Genom att jämföra bilder av
natthimlen från 1950-talet med
nytagna bilder kan forskare
identi"era ljuskällor som
försvunnit. Forskargruppen vill nu
ha hjälp av allmänheten som med
ett spelliknande webbgränssnitt
kan hjälpa till att granska bilder.
Målet är att hitta ovanliga
astrofysikaliska fenomen, eller till
och med intelligenta civilisationer
ute i rymden. Läs mer här om hur
du kan delta!

https://www.instagram.com/ungascifi/
https://www.astronomiskungdom.se/2020/08/05/fira-au-dagen-2020-nar-vi-fyller-8-ar-den-19e-augusti/
https://www.partikular.se/
https://www.partikular.se/fysik/nasa-artemis/
https://www.partikular.se/fysik/spacex-plan-for-mars/
https://www.instagram.com/partikular.se/
https://www.su.se/forskning/forskningsnyheter/hj%C3%A4lp-forskare-hitta-f%C3%B6rsvunna-ljusk%C3%A4llor-i-rymden-1.496344
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tycker det är intressant!

Inom AU sedan sist

Robert Cumming
tilldelades AU:s
hedersstipendium 2019
 
Varje år utdelas 
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. 2019 års stipendium
tilldelas Robert Cumming,
chefsredaktör för tidskriften
Populär Astronomi. Robert
Cumming har som bland annat
redaktör för tidskriften Populär
Astronomi och som kommunikatör
vid Onsala rymdobservatorium
spridit intresse för rymden till en
bred publik. Stort tack för dina "na
insatser, Robert! Läs hela inlägget
här.

Jessica Meir blev första

Så var konferensen 2019
 
Årets konferens gick av stapeln
den 18 oktober, vid Kvistabergs
Observatorium utanför Bro! På
plats fanns uppemot 70 ungdomar
från hela landet redo att diskutera
kosmos alla mysterier och dela
med sig av sina erfarenheter av
föreningslivet. Året till ära "rade
dessutom Kvistabergs
observatorium sitt 100-års
jubileum. Läs Cornelias berättelse
om helgen här.

Nu är vårt nya kansli
invigt
 
Den 28 september 2019 gick
Astronomins dag och natt av
stapeln runt om i hela Sverige.
Astronomisk Ungdom tog tillfället i
akt och bjöd in till invigning av det
nya kansliet på

https://www.astronomiskungdom.se/2019/10/19/robert-cumming-tilldelas-aus-hedersstipendium-2019/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/10/20/au-konferensen-2019-a-kvistabergs-observatorium/
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svenska kvinnan i
rymden

Den 25 september 2019 blev
Jessica Meir den första svenska
kvinnan i rymden! Detta "rades
självklart stort vid Stockholms
Gamla Observatorium tillsammans
med bland annat Anna Rathsman,
generaldirektör Rymdstyrelsen,
Matilda Ernkrans (S), rymdminister,
Efrat Hochstetler. Under
eftermiddagen följdes NASAs
livesändning med spänning, och på
plats fanns både SVT och TV4 för
att dokumentera. Läs hela
berättelsen här.

Hälsningar från
Rymdlägret 2019

I augusti var det dags för
sommarens efterlängtade
Rymdläger! Detta år hölls lägret på
Ven och det var ett gäng
förväntansfulla barn som möttes
upp i Landskrona för att ta båten
över till Tycho Brahes ö. Under
lägret "ck barnen leka lekar med
rymdtema, lyssna på föreläsning,
besöka Tycho Brahe-museet, och
lära känna många nya kompisar!
Läs projektledare Saras berättelse
här.

Observatorielunden i Stockholm. I
"randet deltog delar av
förbundsstyrelsen, kansliet samt
medlemmar och gäster. Läs och se
bilder från invigningen här!

Månlandningen !rade
50-årsjubileum

”That’s one small step for a man,
one giant leap for mankind.”
Den 20 juli 1969, klockan 10:17,
landade de tre första modiga
människorna på månen! För första
gången någonsin satte människan
sin fot på en ny himlakropp. För att
hylla de tre astronauterna, samt de
många tusen som gjorde
månlandningen möjlig, "rade vi
det historiska 50-jubileet under en
kväll tillsammans vid Stockholms
gamla observatorium. Läs om den
fantastiska kvällen här.

Tillbakablick till årets
Astronomiläger

Under sommaren välkomnades

https://www.astronomiskungdom.se/2019/09/25/launch-party-i-observatoriet-for-jessica-meir-den-forsta-svenska-kvinnan-i-rymden/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/08/09/halsningar-fran-rymdlagret-2019/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/09/28/aus-nya-kansli-invigdes-under-astronomins-dag-och-natt-2019/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/07/20/50-ar-sedan-manniskans-forsta-steg-pa-manen/
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Årsmötet 2020 hölls
digitalt
 
Varje vår håller AU årsmöte, och
medlemsföreningarna som röstar
genom varsitt ombud. Vårt allra
första årsmöte, då AU grundades
den 19:e augusti 2012, hölls över
videosamtalstjänsten Skype, men
sedan dess har alla årsmöten
hållits fysiskt i samband med läger
eller kongress. Fram tills denna
extraordinära vår; läs allt här!

ungdomar från hela Sverige till
sommarens upplaga av
Astronomilägret. Under lägret "ck
deltagarna besöka Tycho Brahe-
museet, lyssna på föreläsning,
observera månens yta genom
teleskop och mycket annat! Läs
hela reportaget här.

Berättelser från tidigare händelser, i korthet:

Space Camp 2019 å Plönningeobservatoriet
Förbundsordförandens årskrönika 2019
Rymdresan 2019 till CERN
Gastronomilägret 2019 i Stockholm
AU är nu medlem i tre nya paraplyorganisationer
Livesamtal med Nobelpristagare och astronauter
Sverige har fått exoplaneten Isagel och stjärnan Aniara
AU var med i SVT:s direktsändning för Crew Dragon demo-2
Kulturfestivalen 2019 hade rymdtema; och AU deltog!
Rymdveckan i Göteborg och ny rymdutställning på Universeum
AU designade unik rymdutställning och -quiz på NK!
NK:s Framtidsastronauter; 9 unga AU-medlemmar spekulerar om
framtiden om 50 år!

Säg hej till nya förbundsstyrelsen

https://www.astronomiskungdom.se/2020/04/26/arsmotet-2020-holls-digitalt/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/08/11/tillbakablick-till-arets-astronomilager-2019/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/11/03/space-camp-2019-a-plonningeobservatoriet/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/12/31/arskronika-astronomisk-ungdoms-2019/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/09/05/sa-var-rymdresan-2019-till-cern/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/08/19/gastronomilagret-2019/
https://www.astronomiskungdom.se/2020/07/24/au-numera-medlem-i-rymdforum-sverige-vetenskap-allmanhet-samt-folk-och-forsvar/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/12/04/delta-i-livesamtal-mellan-arets-nobelpristagare-och-astronauter-pa-iss/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/12/17/sverige-har-valt-namn-pa-en-exoplanet-och-dess-stjarna-aniara-och-isagel-finns-nu-i-rymden/
https://www.astronomiskungdom.se/2020/05/30/au-gastade-svts-studio-for-spacexs-demo-2-crew-dragon-launch/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/08/17/tema-rymden-pa-stockholms-kulturfestival-2019/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/09/13/rymdveckan-i-goteborg-invigning-av-ny-rymdutstallning-pa-universeum/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/12/30/au-anordnade-rymdutstallning-quiz-pa-nk/
https://www.astronomiskungdom.se/2019/12/30/unga-auare-i-nks-julfilmer-framtidsastronauterna/
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Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse arbetar med förbundets
strategiska frågor och överser hela Astronomisk Ungdoms utveckling. Just
nu ser förbundsstyrelsen fram emot en 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.

mailto:forbundsstyrelsen@au.se?subject=&body=
https://www.astronomiskungdom.se/forbundsstyrelse/

