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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #3 2020

Hösten har varit som resten av året; hårda restriktioner, men vi hoppas
att ni har kunnat hitta gemenskap ändå online. I december !nns det
mycket att se fram emot! Inte bara för årets Nobelpris i fysik med
astronomitema utan även alla julkalendrar som AU och dess föreningar
är med och skapar. I december kommer det även hållas "era online-
föreläsningar som ni kan läsa mer om här i brevet! Missa inte dem!
 
Ta hand om er själva och varandra så hörs vi snart igen.
 
God Jul och Gott nytt år önskar förbundsstyrelsen och kansliet!

Kommande inom AU

Ny föreläsningsserie med
AU! Start ikväll kl.18:00
7/12 2020
 
Katja Lindblom vid
Slottsskogsobservatoriet kommer
under tre måndagar i rad hålla
föreläsningar online med start kl

Föreläsning med AU
10/12!
 
Den sista föreläsningen i höstens
föreläsningsserie i Stockholm
kommer hållas torsdag 10/12 kl
18:00 med dr. Per Calissendor#.
Han kommer hålla föreläsningen
 med titeln ”Om universum är fullt
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18:00 7/12.
 
Utöver dessa föreläsningar
kommer en bonus. En föreläsning
med Robert Khashan, som är AU-
medlem och läkarstudent. Den
föreläsningen hålls 20/12 kl 15:00,
och är på temat utomjordiskt liv.
 
Läs mer om föreläsningarna här!
 

av utomjordiskt liv, var är
allihopa?”. Länk till föreläsningen
kommer i upp i eventet på
Facebook.
 

Rymdiga nyheter och tips

Nobelpris i fysik med
astronomiskt tema
 
Nobelpriset 2020 i fysik går
återigen till astronomiska
upptäckter. Hälften av priset går till
Roger Penrose “för upptäckten att
bildandet av svarta hål är en
robust förutsägelse av den
allmänna relativitetsteorin”, och
den andra hälften går till Reinhard
Genzel och Andrea Ghez “för
upptäckten av ett supermassivt
kompakt objekt i Vintergatans
centrum”. Läs mer här!

Nobelföreläsning 8/12 kl.
09:00 online
 
Årets Nobelföreläsningar kommer
att vara digital och kommer bland
annat att gå att se på SVT play.
Föreläsningen hålls traditionsenligt
den 8 december och först ut är
fysikpriset kl 09:00. Så missa inte
chansen att höra pristagarna
berätta om sina upptäckter som
lett till årets Nobelpris. Läs mer
här!
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Rymdgymnasium öppnar
i Stockholm hösten 2021
 
Från och med hösten 2021
kommer det !nnas en
gymnasieutbildning inom
rymdvetenskap i Stockholm. I
samarbete mellan Stiftelsen
Fuglesang Space Center och Hvilan
Gymnasium startar en
gymnasieutbildning i Hvilan
gymnasiums lokaler. Utbildningen
är ett naturvetenskapligt program
med pro!l rymdvetenskap. Läs
mer om utbildningen här!

Erbjudande på Populär
Astronomi till
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

Partikular: Intervju med
nobelpristagare
 
Den vetenskapliga
ungdomstidningen Partikular har
publicerat en intervju med John C.
Mather, som !ck Nobelpris 2006
tillsammans med George F. Smoot.
De !ck priset för deras upptäckt av
den kosmiska
bakgrundsstrålningens
svartkroppsform och anisotropi.
Läs hela intervjun 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!
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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!

 

Följ Rymdstyrelsens
nyhets!öde
 
Håll er uppdaterade på
rymdnyheter på Rymdstyrelsens
blogg. Bloggen uppdateras
regelbundet med massa nyheter
om rymden och Sveriges
rymdverksamhet. Följ dem också
på Instagram och Facebook. Läs
bloggen här!
 

Inom AU sedan sist

Höstens föreläsningar
"nns på YouTube
 
Under hösten har AU anordnat en
föreläsningsserie med forskare
från Stockholms universitet. De
"esta av dessa föreläsningar har
spelats in och ligger uppe på vår
Youtube-kanal. I och med rådande
restriktioner har föreläsningarna
hållits online. Kolla här!
 

Räkna ner till julen med
oss på Instagram
 
I år !nns det "era julkalendrar
inom AU att ta del av på Instagram
med "era olika teman. Så gå in och
följ en eller varför inte allihopa!
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 AU:s julkalender
Stockholmdistriktet
Unga Astrobiologer
Mars
Fusion
Blast
Gauss
Sagan

Förbundstyrelsen

Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse arbetar med förbundets
strategiska frågor och överser hela Astronomisk Ungdoms utveckling. Just
nu ser förbundsstyrelsen fram emot en stjärnklar jul 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.


