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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #2 2021
 
Bästa medlem,
Vintern har tagit ett järngrepp om Sverige och jag njuter för fullt av det
!na vintervädret som vi fått! Inte nog med att det har varit vackert väder
dagtid, även natten har varit klar och vi har fått njuta av !na möjligheter
till att observera stjärnhimlen. Mina egna kvällar har bestått av långa
kvällspromenader med hunden - allt för att ta del av det !na skådespel
som !nns ovanför oss.

Förutom att, förhoppningsvis ha kunnat observera stjärnhimlen, hoppas
jag att du har fått en bra start på året. Tiden går snabbt och vi är redan
inne i februari. Mycket roligt har vi att se fram emot! AUs
verksamhetsgrupper har tagit fart där du kan vara med och arrangera allt
från läger, konferenser och studentevent till att vara med och påverka
beslutsfattare i påverkansgruppen. Den 14 februari anordnar vi också ett
event med lansering av det nya Rymdcaféet, och vad passar bättre än att
spendera alla hjärtans dag tillsammans med det man älskar? Rymden!

Jag önskar dig en fortsatt !n vinter, och tills att vi ses igen, var rädd om
dig!

Hälsningar,
Louise Drevinger
Förbundsordförande

Kommande inom AU
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Invigning av Rymdcafé
 
AU:s förbundsstyrelse har skapat
en ny discordserver, kallat
Rymdcaféet. Var med i ett 100
frågor långt Kahoot och kamma
hem !na priser när vi inviger AU:s
nya Rymdcafé! Det !nns ju inget
bättre sätt att introducera en ny
discordserver på än med en tävling
där du kan vinna !na priser. Den
14:e februari kan du slå dig ner i
Rymdcaféet och vara med och
tävla i en frågesport. Alla frågor
kommer såklart ha en koppling till
rymden så det gäller att spetsa
sina rymdkunskaper om man ska
vara bland de som kammar hem
ett !nt pris. Tävlingen börjar kl.
14:00 men man är såklart
välkommen tidigare om man vill
snacka av sig inför den stora
striden. Så se till att gå med i
discordservern och så hörs vi på
alla hjärtans dag!
 
Läs mer här!

En virtuell rundtur av
ESA:s tekniska

GAUSS anordnar
föreläsningsturné
 
Under januari och nu i februari så
har vår lokalförening i Göteborg,
GAUSS, en föreläsningsturné av
onlineföreläsningar med forskare
som lär er mer om astronomi och
rymdforskning. Två föreläsningar
har redan varit och om du missat
dem !nns de på vår Youtube
kanal. Nästa stopp är 21:a februari
och det vill ni inte missa! Följ
GAUSS på Facebook och Instagram
för att få veta mer om kommande
föreläsningar.

Anmäl dig till Marsresan
2021
 
Dags för årets Marsresa! I år är det
inte möjligt för oss att göra en resa
fysiskt tillsammans, istället får vi
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högkvarter
 
Den 20:e mars kl. 13:00 – 16:00 är
medlemmar i Astronomisk
Ungdom som är i åldern 15+
(gymnasiet och uppåt) inbjudna till
en GRATIS virtuell rundtur av ESA
ESTEC, som är
rymdorganisationens tekniska
högkvarter i Europa! Programmet
består av en introduktion av ESA
ESTEC följt av fördjupningar i fyra
ämnen: rymd"ygplan, 3D-printing,
robotar på Månen och Mars och
satellitdesign.
 
Läs mer och anmäl dig här!

Nu kan du kandidera till
årets förtroendeposter!
 
Efter ett annorlunda år är det snart
dags för Astronomisk Ungdoms
årsmöte! Söndagen den 25:e april
kommer medlemmar och
medlemsföreningar att tycka till
om förbundets utveckling och
framtid. Vill du vara med och
arbeta för att mandatperioden
2021/2022 ska bli den rymdigaste
och roligaste hittills? Då har du
hittat rätt! Nu har valberedningens
jakt på engagerade unga
rymdentusiaster börjat, och här
kan du läsa mer om vilka
möjligheter som !nns för just dig
att engagera dig i någon av AU:s
förtroendeposter. Inför årsmötet
söker valberedningen som vanligt

göra "era egna lokala resor. Årets
Marsresa går till the Sweden Solar
System. På varsina håll ska vi
besöka så många objekt som
möjligt under samma dag! Vi väljer
att dedikera denna resa till en av
dess initiativtagare, den nyligen
bortgånge astronomen, professor
Gösta Gahm.
 
Läs mer och anmäl dig här! 

Var med i en
projektgrupp och få en
ledarskapskurs
 
Tycker du det verkar svårt att leda
en projektgrupp eller att planera
en nationell verksamhet? Vi på AU
vill underlätta för dig med några
nyheter som ska ge dig de verktyg
du behöver för att kunna leda en
grupp och planera en fantastisk
verksamhet. Vi söker nu "era
projektledare och projektgrupper,
så ta chansen och sök, och på
köpet få en kurshelg du kan ha
användning för i andra
sammanhang också!
 
Läs mer och ansök här! 
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en förbundsordförande och
"ertalet ledamöter till
förbundsstyrelsen, en revisor, en
revisorssuppleant och 3-4
personer som vill sitta i
valberedningen. Sista dag att
skicka in en kandidatur är 7:e mars
– men kandidera gärna så fort som
möjligt så underlättar du
valberedningens arbete.
 
Läs mer här!

Resestipendium till
European Space Camp på
Andøya Space Center
 
Gör du ett gymnasiearbete
relaterat till rymden har du
chansen att vinna ett fantastiskt
resestipendium! Stipendiet tilldelas
varje år en svensk gymnasieelev
som gjort ett gymnasiearbete eller
annat projekt inom astronomi eller
rymdteknik. Vinnaren får åka till
European Space Camp på Andøya
Space Center i Norge. Lägret
kommer hållas i början av augusti!
 
Läs mer om hur du ansöker här! 

Resestipendium till
AstroCamp i Portugal
 
Ta chansen att åka på ett av
Europas mest spännande
sommarforskarskola för
gymnasieelever. AstroCamp hålls
årligen i Portugal i en lugn avskild
miljö där du få chansen att riktigt
fokusera på lärande och
utforskande. Bara ett fåtal elever
väljs ut som deltagare varje år.
Nästa
sommarforskarskola kommer
hållas 8-22 augusti 2021.
Astronomistipendiet till den bästa
kandidaten, som är medlem i AU,
som söker och blir antagen till
lägret. Ansökan är öppen mellan 1-
30 april. En informationsvideo om
upplagan 2021 kommer ut 13
februari.
 
Notera att du behöver söka direkt
till AstroCamp för att ha en chans
på stipendiet. Läs mer om
stipendiet här!

Rymdiga nyheter och tips
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En ny typ av
planetsystem upptäckt
 
Med hjälp av rymdteleskopet
CHEOPS har forskare identi!erat
ett planetsystem som inte ser ut
som något man tidigare har
observerat. Systemet ligger ca. 200
ljusår bort från oss i vintergatan
och har sex planeter. Fem av dessa
planeter rör sig i takt och bildar en
så kallad resonanskedja. Detta är
ett unikt fynd som förhoppningsvis
kan hjälpa till att svara på hur
planetsystem bildas. Två forskare
från Stockholms Universitet var
med och gjorde denna upptäckt.
 
Läs mer om upptäckten här!

Föreläsningar med ESO
 
Ny föreläsningsserie, "Hypatia

Astrofototävling med
Rymdstyrelsen
 
Rymdstyrelsen arrangerar en
astrofototävling för alla
rymdälskare i samarbete med
Stockholms stad, Astronomisk
Ungdom, Kamera & Bild samt
Populär Astronomi. De vinnande
bidragen får inte bara ära och
berömmelse; de kommer även att
ställas ut i Kungsträdgården mitt i
centrala Stockholm! Det enda du
behöver är kreativitet, en mörk
stjärnklar kväll och en kamera.
 
Läs mer och skicka in ditt bidrag
här!

Mission to Mars Student
Challange
 
Häng med när NASA gör sig redo
för att deras landare når Mars 18
februari. Med "Mission to Mars
student challange" kan skolklasser,
familjer och studenter ta del av
nedräkningen till Mars med
övningar och föreläsningar om
uppdraget.
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Colloquium", med ESO med
forskare tidigt i sina karriärer med
start 2 februari. Forskare har valts
ut från hela världen att föreläsa
om en mängd olika ämnen. Tre
forskare vid svenska universitet
har valts ut. En av dem har redan
föreläst och ni hittar föreläsningen
på deras Youtube kanal. Den 16/3
är det dags för nästa föreläsare, då
är det Martin Rey vid Lunds
universitet och den 4/5 är det
Giuliana Cosentino vid Chalmers.
Man kan delta i föreläsningarna på
Youtube eller zoom och ställa
frågor vid livesändningarna.  
 
Läs mer här här!

ESA söker efter nya
astronauter
 
För första gången på 11 år söker
ESA, den Europeiska
rymdmyndigheten, efter en ny
generation astronauter för en ny
era av mänsklig rymdfart. Mellan
den 31:a mars och 28:e maj kan
alla som drömmer om att bli
astronaut söka via ESA:s hemsida.
Antagningen väntas vara klar i
oktober 2022. Vi i AU hoppas
givetvis på ännu en svensk
astronaut, och helst att det blir en
gammal AU:are!
 
Läs mer här!

Läs mer  här!

Partikular: Rör vi oss
genom högre
dimensioner?
 
Hur är det egentligen det fungerar
med dimensioner? Partikular reder
ut begreppet dimensioner och hur
många det kan !nnas i en
nyskriven artikel. Möjligtvis
påverkar vi vad som händer i
andra dimensioner med sättet vi
lever i denna dimension.
 
Läs hela artikeln här!

Rita en teckning till en
rymddräkt
 
Space for Art Foundation söker nu
teckningar skapade av barn från
hela världen. De kommer välja ut
några av dessa teckningar och
sätta dem på en rymddräkt så att
de blir som bilden ovan.
Teckningen ska vara av hur du ser
vår planet jorden som en del av
universum. Rita eller måla din
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Ansök till Rays
sommarforskarskola
 
Går du i tvåan på gymnasiet och
har ett brinnande intresse för
naturvetenskap, teknik eller
matematik? Skulle du vilja forska
på riktigt i sommar, exempelvis
inom astrofysik? Då är Rays något
för dig! Rays sommarforskarskola
är ett fyra veckors långt äventyr
där du får delta i ett riktigt
forskningsprojekt, utvecklas,
inspireras och hitta vänner för
livet!
 
Sista ansökningsdagen är den 31:e
mars och ansökan sker på deras
hemsida. Läs mer och ansök här!

Erbjudande på Populär
Astronomi till
medlemmar 6-25 år
 
Populär Astronomi är den svenska
tidskriften för astronomi och
rymdfart. 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-

teckning och skicka in den till
art@spaceforartfoundation.org.  
 
Läs mer 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!

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!



2021-02-15, 13:21

Page 8 of 9https://ebas.astronomiskungdom.se/memos/webview?id=12487&version=view

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!

Inom AU sedan sist

Astronomisk Ungdoms
årskrönika 2020
 
Varje nyår sedan 2015 skriver AU:s
förbundsordförande en krönika
över det år som gått. Det ger varje
medlem möjlighet att få inblick i
hur den högste förtroendevalde
ser på Astronomisk Ungdom och
den utveckling som skett under
året. I år är det dags för Louise
Drevinger att dela med sig av sina
tankar.
 
Läs årskrönikan för 2020 här!

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!

Förbundstyrelsen
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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 vår 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.


