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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #5 2021
 
1903 genomförde de amerikanska bröderna Orville och Wilbur Wright
den första kontrollerade !ygningen med ett motordrivet !ygfordon.
Jungfru!ygningen varade 12 sekunder och tog !ygplanet och Orville
knappt 40 meter; det första steget var taget. Nästan 120 år senare
uppskattar somliga att, under en icke-pandemi, ungefär en halv miljon
människor alltid be"nner sig i luften – en population lika stor som den av
Göteborg. För knappt en månad sedan, den 19:e april 2021, !yger en
mänsklig konstruktion för första gången i en annan atmosfär när NASA:s
Ingenuity lyfter från ytan av den röda planeten; det första steget är taget.
 
Astronomisk Ungdom "ck sig en ny förbundsstyrelse den 25:e april, och
som nyvald förbundsordförande vill jag rikta ett stort tack till avgående
ledamöter Ellen Hammarstedt, Cornelia Ekvall och Kajsa Toftner samt
avgående förbundsordförande Louise Drevinger. Jag vill rikta ett stort
tack till kansliet som arbetat hårt under pandemin och jag vill rikta ett
stort tack till er – våra fantastiska medlemmar. Det är ni som i grunden
gör AU meningsfullt, och jag ser fram emot allt vad vi kommer att kunna
erbjuda er. Förbundet har astronomiska ambitioner, och det råder ingen
tvekan om att många första steg kommer att tas inom snar framtid.

Eder förbundsordförande,
Gabriel Delerin

Kommande inom AU
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Digital
rymddokumentärkväll!
 
Den 16:e maj kl.19:00 bjuder AU:s
riksförening in till en digital
rymddokumentärkväll! Kvällen
kommer att inledas med lite
online-mingel i AU:s discordserver
för att sedan se den valda
dokumentären via Zoom. En del
sociala aktiviteter och spel utlovas
också, och det "nns inga krav på
särskilda förkunskaper eller
särskild ålder – alla är välkomna!

Ingen föranmälan krävs för att
kunna närvara, däremot är det
uppmuntrat att man fyller i
intresseanmälan om man redan
nu planerar att närvara. Du som
fyller i formuläret ges även
möjlighet att tycka till om exakt
vilken rymddokumentär som ska
visas!

Läs mer och gör en
intresseanmälan här!

Anmälan till
Astronomiolympiaden är
öppnen!
 
Nu har du chansen att delta i
uttagningen till den Svenska
Olympiaden i Astronomi och
Astrofysik! Det är en svensk tävling
i astronomi och astrofysik för
gymnasieelever, som syftar till att
väcka gymnasieelevers intresse för
ämnet, samt att vara
uttagningstävling till två
internationella tävlingar:
Internationella
Astronomiolympiaden (IAO) och
Internationella Olympiaden i
Astronomi och Astrofysik (IOAA).
Inga förkunskaper i astronomi eller
astrofysik krävs för vara med i
uttagningen.
 
Kvali"ceringstävlingen hålls 25:e
maj. Denna skrivs på skolan och
det som behövs är en provvakt för
tre timmars skrivning. Eleverna
anmäler sig till lärare som anmält
deltagande till oss.
 
Läs mer här!
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Anmälan till
Gastronomilägret är
öppen!

Gastronomilägret är ett
astronomiläger med extra allt:
extra mycket kul, extra god mat
och extra lägerkänsla! Det är ett
läger för dig som vill trä#a såväl
gamla som nya AU-vänner för att
hänga och göra roliga, rymdiga
saker tillsammans. Schemat är mer
avslappnat än på andra AU-läger,
och fokus är på att både skapa en
naturlig umgängesplats för aktiva i
AU, och ge nya medlemmar en
möjlighet att komma in i
gemenskapen ordentligt.
 
Lägret äger rum den 6:e till 8:e
augusti med reservationen att det
kan komma att ställas in om
restriktioner kräver det. Anmälan
är öppen fram till 23:e juli!
 
Läs mer och anmäl dig här!

GAUSS anordnar ny
föreläsningsturné
 
Nu i maj och i juni så har vår
lokalförening i Göteborg, GAUSS,
en helt ny föreläsningsturné med
onlineföreläsningar av forskare
som lär er mer om astronomi och
rymdforskning. Två föreläsningar
har redan varit och nästa stopp är
20:e maj och det vill ni inte missa!
Följ GAUSS på Facebook och
Instagram för att få veta mer om
kommande föreläsningar.
 

Rymdiga nyheter och tips
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Ingenuity !yger på Mars
 
Måndag den 19:e april gjorde
NASA något historiskt. Deras
helikopter/drönare Ingenuity
genomförde sin första !ygning på
Mars. Det var första gången en
kontrollerad !ygning genomförts
på en annan planet! Sedan dess
har Ingenuity genomfört 4 lyckade
!ygningar. 
 
Läs mer här!
 

Chalmers online
seminarium om
produktion i rymden
"nns på Youtube
 
Missade du Chalmers online
seminarium den 4:e maj om hur
tillverkning fungerar i rymden?
Misströsta inte! Hela seminariet
"nns på Youtube! Chalmers bjöd in
gäster från bland annat NASA och
Rymdstyrelsen. 

Online föreläsning med
KVA - Galaxernas mörka
hjärtan
 
Imorgon den 12:e maj kl. 18:00
kommer Kungliga
vetenskapsakademin (KVA) hålla
en online föreläsning. Susanne
Aalto kommer föreläsa om galaxer
och deras utveckling.
Föreläsningen sänds live via Zoom
och det kommer "nnas möjlighet
att ställa frågor. Det är gratis att
delta på föreläsningen, men
föranmälan krävs.
 
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
astronaut söka via ESA:s hemsida.
Antagningen väntas vara klar i
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Titta här!

Partikular: Vad "nns det
för samband mellan
turbulens och
takpannor?
 
Turbulens i atmosfären är inte
bara ett problem för oss
astronomer som vill observera
från marken. Flygplan både skapar
och påverkas av turbulens, vilket
påverkar hur !ygplan konstrueras.
Läs mer om hur bland annat
!ygplan och takpannor på hus
påverkar och påverkas av
turbulens i Partikulars artikel på
ämnet.
 
Läs hela artikeln här!

Erbjudande från
Forskning & Framsteg
 
Som medlem i Astronomisk

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!

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
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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!

på Instagram och Facebook. Läs
bloggen här!

Inom AU sedan sist

AU har ny
förbundsstyrelse!
 
Söndag den 25:e april höll AU
årsmöte då bland annat en ny
förbundsstyrelse och ny
förbundsordförande valdes. Vi
tackar Louise Drevinger för sitt
engamang och sin tid som
förbundsordförande och
välkomnar Gabriel Delerin som ny
förbundsordförande! Vi vill också
rikta ett stort tack till avgående
förbundsstyrelse och välkomna
den nya förbundsstyrelsen
bestående av Linnéa Rosenbecker,
Fanny Johansson, Hasti
Khodabakhshi och So"a
Lennerstrand!
 
Ordentlig presentation av
förbundsstyrelsen kommer.

Så var Kunt Lundmark-
dagarna 2021!
 
Den 11:e april gick tredje upplagan
av Knut Lundmark-dagarna av
stapeln – denna gång i digitalt
format. Knut Lundmark-dagarna är
inspirationsdagar i astronomi och
rymdteknik för gymnasieelever.
Under normala omständigheter
spenderas en helg med
föreläsningar, laborationer och
sociala aktiviteter men detta år
blev det ett digitalt format och
Knut Lundmark-dagarna
reducerades till Knut Lundmark-
dagen.
 
Läs mer här!

Förbundsstyrelsen
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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.


