
From: Astronomisk Ungdom ebas@ebas.astronomiskungdom.se
Subject: Medlemsbrev #4 2021

Date: 7 April 2021 at 10:30
To: filippa.koskelainen@astronomiskungdom.se

Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #4 2021
 
Hoppas att du har haft en !n påsk, om än väldigt blandat väder. Nu står
våren för dörren på allvar och trots att coronapandemin håller i sig har vi
mycket att se fram emot i vår.

Idag, den 7 april, anordnar vi ett event där du får vara med och lära dig
mer om Rymdlagen. Vi har även öppnat ansökan till Rymdforskarskolan
och vi håller alla tummar för att vi kan genomföra den fysiskt i år. Som
grädde på moset har det hänt en del på hemsidan och mer är på väg!
Spana in de nya ändringarna och håll utkik efter "er uppdateringar.

Tills vi ses nästa gång, ta hand om dig!

Vårhälsningar,
Louise Drevinger
Förbundsordförande

Kommande inom AU



Ansökan till
Rymdforskarskolan 2021
är fortfarande öppen!

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 Lund. 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!

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

Idag (7/4) kl 15:00 -
Presentation av Sveriges
Rymdlagsutredning
 
Är du intresserad av att veta mer
om hur arbetet går till när man
stiftar lagar relaterade till rymden?
Just nu pågår en utredning av
Sveriges rymdlag. Du som är
medlem i Astronomisk Ungdom
har nu möjlighet att få lära dig mer
om hur arbetet kring utredningen
och lagstiftningen går till.
 
Idag den 7:e april kl 15:00!
 
Läs mer här!

Resestipendium till
AstroCamp i Portugal -
Ansökan är nu öppen!
 
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



European Space Camp på Andøya
Space Center i Norge. Lägret
kommer hållas i början av augusti!
Ansök senast 9:e maj!
 
Läs mer om hur du ansöker här!

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 nu öppen fram
till och med 30 april.
 
Notera att du behöver söka direkt
till AstroCamp för att ha en chans
på stipendiet. Läs mer om
stipendiet här!

Rymdiga nyheter och tips

Fallen meteorit hittad
utanför Enköping
 
För första gången på 60 år har en
meteorit observerats och hittas i
Sverige! Geologerna Andreas
Forsberg och Anders Zetterqvist
gjorde fyndet nära Ådalen utanför
Enköping i slutet på förra året. Den
väger ca. 14 kg och är omkring 30
cm lång. Nu är stenen på analys
hos Naturhistoriska riksmuseet i
Stockholm, där den
förhoppningsvis också kommer
ställas ut när museet kan ta emot
besökare igen.
 
Läs mer 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 sekel. Nu har dessa inlägg
samlats i en bok. Såklart har vår
generalsekreterare, Mikael,  skrivit
om AU i boken! Som medlem i AU
har du möjlighet att få 80 kr rabatt



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: Nästa steg i
sökandet efter mörk
materias beståndsdelar
 
Neutriner är de elementär partiklar
det !nns "est utav i universum. Nu
tror vissa att mörk materia kan
bestå av neutriner och detta ska
såklart studeras. CERN kommer
därför att bygga en ny detektor
som speci!kt ska studera

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

Öppen föreläsning
Chalmers: Produktion i
Rymden
 
De 4:e maj kl 13:00 har du chansen
att kära dig mer om hur
tillverkning fungerar i rymden.
Chalmers har bjudit in gäster från
bland annat NASA och
Rymdstyrelsen som kommer
berätta mer om detta under en
eftermiddag.
 
Läs mer och anmäl dig 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



som speci!kt ska studera
neutriner. I en av Partikulars
senaste artiklar kan du läsa mer
om neutriner och mörk materia.
 
Läs hela artikeln 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
ämnen. Tre forskare vid svenska
universitet har valts ut. Två av dem
har redan föreläst och ni hittar
föreläsningarna på deras Youtube-
kanal. Den 4/5 är det dags för den
sista föreläsaren från ett svenskt
universitet, då är det Giuliana
Cosentino vid Chalmers som håller
föreläsningen The "Shocking"
Interaction between Supernova
Remnants and Molecular Clouds.
 
Man kan delta i föreläsningarna på
Youtube eller zoom och ställa
frågor vid livesändningarna.  
 
Läs mer här här!

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
 
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



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!

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

Så var Marsresan 2021!
 
Sista helgen i mars var det dags för
årets Marsresa, som i år gick till
Sweden Solar System. Tillsammans
besökte vi 13 objekt runt om i
Sverige! Hela vägen från Stockholm
upp till Umeå och hela vägen ner
till Malmö. Ett stort tack till alla
deltagare som gjorde det möjligt.
 
Läs mer och se alla vinnarna här!

Så var minirymdresan till
ESA – ESTEC!
 
Till följd av pandemin stod
medlemmar i Astronomisk
Ungdom utan rymdresa förra året.
Som kompensation för detta
anordnade projektgruppen istället
en virtuell rundtur av resmålet,
ESA – ESTEC, den europeiska
rymdorganisationens tekniska
centrum! Där !ck deltagarna lära
sig om ESA:s verksamhet och vad
som sker på ESTEC just nu.
Deltagarna delades upp i fyra
grupper och !ck fördjupa sig i var
sitt ämne som som sedan skulle
behandlas under rundturen. Den
virtuella rundturen blev mycket
lyckad och vi gick alla därifrån med
inspiration och ny kunskap!



GAUSS anordnarde en till
föreläsningsturné
 
Under mars och i april 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. Det är en
föreläsning kvar på denna turné
och den är den 13:e april!

Aprilskämt som var för
bra för att vara sant
 
Den första april publicerade vi att
AU hade skapat en dejtingapp för
rymdnördar! Det var några som
gick på det och några som listade

 
Läs mer här!

SETI-bokcirkel läser
Stanisław Lems ”Solaris”
SETI-bokcirkelen har under vintern
läst boken Solaris som handlar om
 forskaren Kevin som är på
uppdrag på den mystiska planeten
Solaris. Vill du också vara med i
bokcirkeln och hålla koll på vad
nästa bok blir? Följ SAGAN på
Instagram för mer info och
anmälan!
 
Läs mer om Solaris här!



gick på det och några som listade
ut att det var påhittat blev
frustrerade över att det inte var
sant. Kanske !nns det någon där
ute bland er medlemmar som vill
och kan göra detta verkligt?
 
Ta del av aprilskämtet här!

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
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


