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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #3 2021
 
Vilken start på året vi har haft! Engagemanget inom AU är fortfarande
starkt och så har NASA landat på Mars. Tyvärr får vi hålla ut ett tag till och
inte trä!as, men vi kan fortsättas att ses online och samlas kring
spännande föreläsningar och ett digitalt Rymdcafé. Mer blir det också! Vi
fortsätter våren med en digital Marsresa och Knut Lundmark-dag och så
fortsätter vi med planerna för sommaren då vi hoppas kunna ses igen.
 
Ta hand om dig!
 
Soliga hälsningar
Förbundsstyrelsen och kansliet

Kommande inom AU

Anmäl dig till Marsresan
2021
 

Ansökan till
Rymdforskarskolan 2021
är öppen!



 
Dags för årets Marsresa! I år är det
inte möjligt för oss att göra en resa
fysiskt tillsammans, istället får vi
göra "era egna lokala resor. Årets
Marsresa går till the Sweden Solar
System under sista helgen i mars.
På varsina håll ska vi besöka så
många objekt som möjligt under
samma dag, den 27/3! Vi väljer att
dedikera denna resa till en av dess
initiativtagare, den nyligen
bortgånge astronomen, professor
Gösta Gahm.
 
Vi är även glada att kunna meddela
att ett nytt objekt kommer att
invigas på en ny ort i samband
med våran Marsresa!
 
Läs mer och anmäl dig här! 

Tyck till om AU:s
tyckande!
 
Nu har du chansen att påverka
innehållet i Astronomisk Ungdoms
idéprogram. Påverkansgruppen
behöver din hjälp att revidera
förbundets rymdpolitiska program.
Genom att fylla i ett formulär kan
du göra din röst hörd och ge
förbundsstyrelsen ett stabilt
underlag när ett förnyat
idéprogram ska presenteras på
årsmötet 2021. Ju "er som svarar
desto bättre, idéprogrammet ska i
största möjliga mån spegla och
representera medlemmarnas

Går du på gymnasiet och är
intresserad av rymden? Då kan du
söka till Rymdforskarskolan 2021 -
Sveriges coolaste
sommarforskarskola! I år kommer
fyra upplagor genomföras, i
Stockholm, Kiruna, Göteborg och
Lund. Under RFS kommer du få
trä!a astronauten Christer
Fuglesang, besöka rymdbasen
Esrange, observera på Onsala
rymdobservatorium eller besöka
MAX IV. I det fullspäckade schemat
#nns även föredrag, studiebesök,
labbar och massa andra roliga
aktiviteter. Vad väntar du på?
Ansökan stänger 25 april.
 
Läs mer och ansök här!

Tipsa din gymnasieskola
om att anmäla elever till
Knut Lundmark-dagarna
som i år blir online
 
Söndagen den 11:e april är det
dags för nästa upplaga av Knut
Lundmark-dagarna! I år blir
konferensen en heldag online.
Konferensen är årliga
inspirationsdagar i astronomi och
rymdteknik för fysik- och
teknikintresserade gymnasieelever
och syftar till att inspirera
deltagarna och ge dem
information om vilka utbildnings-
och karriärmöjligheter som #nns
på dessa områden. Varje
gymnasieskola ges möjlighet att
skicka upp till två elever som
uppvisar stort intresse för fysik
eller teknik i allmänhet, och för



representera medlemmarnas
åsikter.
 
Fyll i formuläret här!

Ny föreläsningsturné
med GUASS i mars/april
 
GAUSS fortsätter att leverera
intressanta föreläsningar med en
helt ny turné i mars och april! Har
du missat den första föreläsningen
som var 3/3 så #nns den på vår
Youtube-kanal. Följ GAUSS på
Facebook och Instagram så missar
du inte nästa event.
 

Resestipendium till
European Space Camp på
Andøya Space Center
 

eller teknik i allmänhet, och för
astronomi och rymdteknik i
synnerhet. Sista dagen för skolor
att anmäla deltagande är den 31:a
mars.
 
Läs mer här! 

Resestipendium till
AstroCamp i Portugal
 
Ta chansen att åka på en av
Europas mest spännande
sommarforskarskolor för
gymnasieelever. AstroCamp hålls
årligen i Portugal i en lugn och
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 tilldelas den
bästa kandidaten, som är medlem
i AU, som söker och blir antagen till
lägret. Ansökan är öppen mellan 1-
30 april.
 
Notera att du behöver söka direkt
till AstroCamp för att ha en chans
på stipendiet. Läs mer om
stipendiet här!



 
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! 

Rymdiga nyheter och tips

Ny panoramabild av
Mars har släppts av NASA
 
Den 18 februari landade NASA
med rovern Perseverance på vår
granplanet Mars. Rovern ska
undersöka den röda planeten och
ta prover för att förhoppningsvis
hitta spår av liv. Perseverance har
nu tagit en fantastik panoramabild
av planeten med hög upplösning. 
 
Läs mer om rovern och se
bilden här!

Svenska Astronomiska
Sällskapets jubileumsbok
 
2019 #rade Svenska Astronomiska
Sällskapet 100 år vilket #rades
bland annat med en blogg. I
bloggen kunde man läsa 100
artiklar om allt som hänt under
detta decennium. Nu har dessa
inlägg samlats i en bok. Såklart har
vår generalsekreterare, Mikael,
 skrivit om AU i boken! Som



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!

Partikular:
Asteroidbrytning
 
Framtiden för metallutvinning kan
#nnas i rymden. Det största
hindret just nu är de höga
kostnaderna för rymdresor. I och
med att rymdtekniken utvecklas
kommer det både bli billigare och
lättare i framtiden. Fördelen är att
ovanliga och dyrbara metaller
#nns det mer av på asteroider.
Partikular berättar mer om
utvecklingen som tar oss närmare
asteroidbrytning.
 
Läs hela artikeln här!

 skrivit om AU i boken! Som
medlem i AU har du möjlighet att
få 80 kr rabatt om du köper boken
via länken nedan och använder
koden NORDENMARK1919.
 
Köp boken här!

Öppen föreläsning med
Stockholms universitet
 
Ikväll (9/3) kl 18:15 är det dags för
nästa öppna föreläsning med
Fysikum, SU. Professor Henning
Schmidt berättar om en ny
anläggning på SU som ska används
för att studera reaktioner mellan
positivt och negativt laddade
atomer och molekyler.
 
Läs mer  här!

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,



Podd med
Nobelpristagare
 
"Nobel Prize Conversations" är en
podd med Adam Smith som
interjuvar Nobelpristagare. De är
nu inne på säsong 2 och i ett
avsnitt har han intervjuat Andrea
Ghez som #ck nobelpriset 2020 i
fysik för att hon var med och
upptäckte det massiva objektet i
vintergatans mitt. Även Roger
Penrose är intervjuad och "era av
de senaste årens Nobelpristagare i
astronomi, eller vänta fysik var det
visst. Podden är på engelska.
 
Lyssna här här!

Föreläsningar med ESO
 
Ny föreläsningsserie, "Hypatia
Colloquium", med ESO med
forskare tidigt i sina karriärer och
 startade 2 februari. Forskare har
valts ut från hela världen att
föreläsa om en mängd olika

forskningsprojekt, utvecklas,
inspireras och hitta vänner för
livet!
 
Sista ansökningsdagen är den 31:a
mars och ansökan sker på deras
hemsida. Läs mer och ansök 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!

Erbjudande på Populär
Astronomi till
medlemmar 6-25 år



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!

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!

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-
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!

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!

Inom AU sedan sist



Invigning av Rymdcafé
 
AU:s förbundsstyrelse har skapat
en ny discordserver, Rymdcaféet.
Den 14:e februari invigdes i
Rymdcaféet. Vill du trä!a andra
astronomi-intresserade och
diskutera allt mellan CMB och jord?
 Då är det bara att du går med i
discordserven Rymdcafé.
 
Discordservern hittar du här!

GAUSS anordnar
föreläsningsturné
 
Under januari och i februari så har
vår lokalförening i Göteborg,
GAUSS, anordnat en
föreläsningsturné av
onlineföreläsningar med forskare
inom astronomi och
rymdforskning. Har du missat
någon av dem #nns de "esta på
vår Youtube-kanal. Följ GAUSS på
Facebook och Instagram så missar
du inte nästa event.

Förbundstyrelsen

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



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.

Avregistrera din adress

Läs brevet i din webbläsare


