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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #2 2020

Det är oerhört roligt att ha fått förtroendet att leda Astronomisk Ungdom
tillsammans med mina fantastiska kollegor i förbundsstyrelsen. Det har
nu gått ett halvår sedan vi påbörjade uppdraget efter vårt digitala
årsmöte i april, en period som har varit minst sagt en prövning där vi fått
ställa in alla fysiska evenemang, läger och resor.

Med stolthet ser vi dock att runt om i landet !nns föreningar, distrikt och
trogna medlemmar som med sina idéer, kunskaper och engagemang har
skapat ett helt annat AU – ett digitalt AU. Vi ser att ni medlemmar är
kreativa, sprider glädje och ni har skapat digitala föreläsningar,
workshops, tävlingar i sociala kanaler och sammankomster på andra
plattformar. Ni inspirerar!

Det för mina tankar vidare till orden från USA:s första astronaut Alan
Shepard:

“I think about the personal accomplishment, but there’s more of a sense
of the grand achievement by all the people who could put this man on
the moon”.

Tillsammans är vi AU och utan er medlemmar är vi ingenting. 
 
Var rädda om er!
 
Hälsningar från ordförande Louise Drevinger och förbundsstyrelsen

Kommande inom AU

https://www.astronomiskungdom.se/
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Engagera dig i en
projektgrupp! Vi har
!era utlysningar ute
 
Astronomisk Ungdoms
verksamheter drivs av ideella
projektledare som är engagerade
och gör att våra verksamheter blir
så lyckade. Vill du bli en av i gänget
av fantastiska projektledare eller
varför inte vara del i en
projektgrupp? Just nu söker vi "era
projektledare och intresserade att
vara med i projektgrupper för AU:s
verksamheter 2021. Tveka inte att
söka en eller "era av dessa
uppdrag. Vi utlyser också en
deltidstjänst som projektledare för
vår årliga Rymdforskarskola. Läs
mer om tjänsterna nedan och sök!
 
I och med covid-19 kan
verksamheten komma att se lite
annorlunda ut från tidigare år. Vårt
mål är att kunna genomföra dessa
verksamheter på ett tryggt och
säkert sätt utan att bidra till ökad
smittspridning. Också nytt för i år
är att AU har anställt en
verksamhetsutvecklare som !nns
till för produktgrupperna. Så har ni
frågor eller bara vill bolla idéer
kring hur verksamheten ska se ut
och fungera så är det bara att höra
av sig. Vill du veta mer kontakta
verksamhetsutvecklare@au.se.
Läs mer här om hur du ansöker!

Höstföreläsningar i
Magnethuset
 
Under hösten kommer
Stockholmsdistriktet anordna
höstföreläsningar i Magnethuset i
Stockholm varje torsdag. På grund
av restriktioner i
Stockholmsregionen kommer
dessa föreläsningar att vara online
istället. Om restriktionerna lättar
kommer vi kunna ha en mindre
publik i Magnethuset, men
fortsätta att också sända
föreläsningarna via zoom. Schemat
för hösten hittar du här.
 
På Facebook kommer det !nnas
ett evenemang för varje
föreläsning, senast en vecka innan.
Där kommer zoom länken läggas
upp strax innan föreläsningen drar
igång. 

Sök till att projektledare
Rymdforskarskolan 2021!
 
Rymdforskarskolan är Astronomisk

https://www.astronomiskungdom.se/engagera-dig/
https://www.astronomiskungdom.se/stockholm/
https://www.facebook.com/AstronomiskUngdom/
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Marsresan 2021 söker
projektledare!
 
Nu är det äntligen dags igen! Nästa
års Marsresa ska planeras.
Marsresan är en av AU:s
sällskapsresor och anordnas, som
namnet antyder, i mars månad.
Målet med resan är att besöka
platser i Sverige eller i närheten av
Sverige med anknytning till
astronomi och/eller rymdteknik. Är
du intresserad av att vara med och
skapa ett fantastiskt reseminne för
medlemmar i AU? Då ska du
ansöka om att få projektleda
Marsresan. Uppdraget är ideellt.
Läs mer och ansök här!

Stjärnguiderna behöver
en ny projektledare!
 
Vill du sprida kunskap om rymden
till allmänheten genom
observationer på allmänna
platser? Astronomisk Ungdom
söker nu en projektledare till

Ungdoms sommarforskarskolor i
astronomi och rymdteknik. De är
ett 10 dagar långa program på
"era olika orter kring juni-augusti,
utformat för 24-28 gymnasieelever
som ännu inte valt högre
utbildning. Antagning sker genom
betyg, personligt brev samt
rekommendationsbrev.
Programmet består i laborationer,
gästföreläsningar, studiebesök,
och sociala aktiviteter och ska ge
eleverna en översiktsbild av
Sveriges rymdrelaterade
verksamheter inom akademi och
näringsliv. Programmet ska visa på
möjligheterna kring och inspirera
till karriär inom rymdbranschen,
utveckla deltagarnas kunskaper
och vetenskapliga förmågor, samt
vara roligt och socialt givande.
Tjänsten som projektledare är en
anställning på deltid.
Läs mer om tjänsten här!

Engagera dig i
Rymdpolitiken!
 
Vill du vara med och påverka
rymdpolitiken i Sverige? Det kan du
nu göra genom att gå med i
Rymdpolitiska gruppen hos
Astronomisk Ungdom. Gruppen
arbetar med att ta fram AU:s
idéprogram och förmedla det till
politiker och allmänheten. Just nu
söker vi medlemmar som vill vara

https://www.astronomiskungdom.se/wp-content/uploads/2020/10/marsresan-utlysning2021docx.pdf
https://www.astronomiskungdom.se/wp-content/uploads/2020/10/rymdforskarskolan-utlysning2021docx.pdf
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Stjärnguiderna, som syftar till att
på allmän plats erbjuda
observationer av våra närmsta
himlakroppar. Målet är att få
föreningar runt om i landet att
regelbundet ställa upp teleskop på
allmänna platser, såsom gator och
torg, och visar natthimlen för
intresserade förbipasserande.
Uppdraget är ideellt. Läs mer och
ansök här!

Erbjudande från
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. Läs mer om erbjudandet här!

aktiva i Rymdpolitiska gruppen. Vi
söker också en projektledare att
leda gruppen. Uppdraget är ideellt.
Läs mer och ansök här!

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!

Rymdiga nyheter och tips

https://www.astronomiskungdom.se/wp-content/uploads/2020/11/stjarnguiderna-projektledaredocx-2.pdf
https://fof.prenservice.se/KodLandning/Index/?Internetkod=057-0571372
https://www.astronomiskungdom.se/wp-content/uploads/2020/11/rymdpolitiska-gruppen-projektledare-gruppdocx.pdf
https://www.astronomiskungdom.se/popular-astronomi/
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Partikular: Fuglesang-
historia och intervju
 
Partikular är en
populärvetenskaplig tidning som
veckovis publicerar artiklar inom
en mängd olika ämnen framför allt
inom naturvetenskap. Artiklarna
riktar sig till elever och är skrivna
av elever. Ett ämne som de skriver
om är Fysik och där kommer även
astronomi in i bilden. En av deras
senaste artiklar handlar om den
välkända svenska astronauten
Christer Fuglesang. Läs här om du
veta mer om Christer Fuglesangs
liv och framgångar.

Öppna föreläsningar hos
Fysikum, SU: Rum-tidens
krökning och supernovor
med Ariel Goobar, 12/11
2020 kl. 18:15

Rymdnyhet: Liv på
Venus?
 
Venus är vår närmaste
planetgranne. Planeten är lik
Jorden i många avseenden såsom
storlek och att den har en
atmosfär. Till skillnad från Jorden
har Venus en mycket tjockare
atmosfär som tros ha uppkommit
från en urspårad växthuse#ekt.
Detta har lett till att temperaturen
är över 460 ℃ och trycket är över
92 jordatmosfärer, vilket betyder
att planeten inte är särskilt
välbesökt. Försöks har gjort, men
landarna har tyvärr inte överlevt
mer än ett par timmar. Nu har
forskare tack vare radioteleskopet
ALMA detekterat ämnet fos!n. Det
signi!kanta med denna upptäckt
är att den enda troliga källan till
fos!n tros vara organismer. Alltså
att det här ämnet endast kan
skapas av levande organismer.
Detta ger hopp om att det kan
!nnas liv på Venus. Läs gärna
artikeln i Populär Astronomi för att
få veta mer, eller varför inte
original artikeln publicerad
i Nature.
Hör en av våra medlemmar,
Eleonora von Freymann, diskutera
upptäckten i Juniornyheterna
Special. Även vår
Generalsekreterare Mikael
Ingemyr kommenterade
uppgifterna i P4 Värmland.
 

https://www.partikular.se/fysik/christer-fuglesang-historia-och-intervju/
https://www.popularastronomi.se/2020/09/mojliga-tecken-pa-liv-funna-i-venus-atmosfar/
https://www.nature.com/articles/s41550-020-1174-4
https://sverigesradio.se/avsnitt/1585375?fbclid=IwAR3n-e3QhQz7ulPMtW1JRW1U88T0jvSI25IcUxqFcxEXTOBlC_CLcduB-00
https://sverigesradio.se/artikel/7553911?fbclid=IwAR2g-x5GChd_W6BYucXMfR2QcOJicBNCnhju_re43bAEgQfWk4FNiPOcFj0
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Ungefär en gång i månaden ger
Fysikum på SU en öppen
föreläsning av en forskare.
Vanligtvis är dessa föreläsningar
på Albanova i Stockholm, men på
grund av pandemin ges
föreläsningarna på zoom
tillsvidare. I november kommer
Professor Ariel Goobar, som
forskar inom Kosmologi att hålla
föreläsningen Rum-tidens krökning
och supernovor. Föreläsningen
kommer handla om hur gravitation
kan böja och fokusera ljuset så att
det är möjligt att observera objekt
väldigt långt borta med hjälp av
massiva objekt som ligger närmare
oss. Med hjälp av supernovor av
typen Ia kan man också avgöra
avstånd i rymden och det är tack
vare observationer av detta man
upptäckte universums expansion.
Hör mer 12/11 kl. 18:15. Läs mer
här om hur du kan delta!

Forskningsseminarium
på
Astronomiska institution
en på SU
 
För er som vill riktigt fördjupa er i
astronomi så anordnar
Astronomiska institutionen på SU
fredags seminarium 10:30. På
grund av pandemin är dessa också
online tillsvidare. För att anmäla

Poddtips: ISS "rar 20 år
 
ISS - Sedan november 2000 har
rymdstationen International Space
Station (ISS) varit bemannad, vilket
betyder 20 år med konstant
mänsklig närvaro i rymden! Det
!ras bland annat med att
Rymdstyrelsen gjort en podd med
tio avsnitt. I podden får du veta
mer om ISS och rymdstationer
samt om rymden i allmänhet.
Lyssna här!

Tips: Säkerhetspolitisk
kurs hos FOSA
 
Är du intresserad av att lära dig
mer om försvars- och
säkerhetspolitik samt
krisberedskap? Nu har du chansen
att gå en grundkurs i
säkerhetspolitik hos Försvars- och
Säkerhetsakademin (FOSA). Kursen
kommer vara i den 11 december i
Stockholm. Folk och Försvar står
för alla omkostnader för de som
blir antagna till kursen inklusive
resa till och från Stockholm vid
behov. Kursen riktar sig till dig som
är mellan 18-25 år. Man behöver
inte ha några förkunskaper för att
delta i kursen. Läs mer och ansök
här! Sista ansökningsdag är 11
november.
 

https://www.fysik.su.se/om-oss/evenemang/rum-tidens-kr%C3%B6kning-och-supernovor-1.511065
https://xn--harvikttillmarsn-9nbh.se/den-internationella-rymdstationen/
https://folkochforsvar.se/event/en-sakerhetspolitisk-grundkurs/
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sig till maillista för att få info om
när de är och länk till zoom gå in
här!
Nästa seminarium är planerat till
20/11 10:30.
För att hålla koll på SU:s öppna
föreläsningar se här.
 
Har ni tips på andra universitet,
högskolor eller andra ställen som
också anordnar öppna
föreläsningar inom astronomi eller
rymdteknik, skicka tips till
verksamhetsutvecklare@au.se så
kan vi ta med det i nästa
medlemsbrev. 

Inom AU sedan sist

AU:s hedersstipendium
2020
 
Årets Hedersstipendium delades
ut under Astronomins dag och natt
i september. I år gick stipendiet till
Susanna Lewenhaupt och Marcus
Pettersson som programleder och
producerar podden Har vi åkt till
mars än?. Läs hela inlägget här.

Så var konferenserna
2020
 
Årets konferens såg lite
annorlunda ut från tidigare år.
Istället för en stor gemensam
konferens så delades årets
upplaga upp i lokala konferenser.
 För att så lite som möjligt bidra till
ökad smittspridning. Tyvärr
behövde några ställas in ändå på
grund av nya restriktioner. Men
det blev i alla fall en i Lund och en i
Stockholm. Läs mer om dessa här!
 
 

https://www.astro.su.se/om-oss/evenemang/seminarier/seminarier-1.52008
https://www.astro.su.se/om-oss/evenemang/%C3%B6ppna-f%C3%B6rel%C3%A4sningar
https://www.astronomiskungdom.se/2020/10/01/18156/
https://www.astronomiskungdom.se/2020/11/05/au-konferenser-2020/
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Svenska Astronomiska
Sällskapets
Ungdomsstipendium
 
Under Astronomins dag och natt
delade Svenska Astronomi
Sällskapet ut ett stipendium, Rosa
Tengborgs ungdomsstipendium.
Det gick i år till en av våra
medlemmar, nämligen Hasti
Khodabakhshi för att hon
initierade och drev projektet NTI
Rocket Tournament, en ambitiös
teknik- och rakettävling mellan tio
skolor i hela landet. Läs mer här!
 
 

SAGANs tävling
”Framtidens Odlingar”
 
Tre vinnare har krönts och SAGANs
tävling ”Framtidens Odlingar” är nu
över. Vi i styrelsen tycker det har
varit väldigt roligt att ta se så stort
engagemang och att få in alla
möjliga sorters bidrag. Se alla
bidragen här!
 
 
 

Förbundstyrelsen

https://www.astronomiskungdom.se/2020/11/03/rosa-tenborgs-ungdomsstipendium-tilldelades-hasti-khodabakhshi/
https://www.astronomiskungdom.se/2020/09/29/sagans-tavling-framtidens-odlingar-skada-de-samlade-tavlingsbidragen/
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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/

