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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #6 2021
 
Bästa medlem, äntligen är sommaren här! Med sommaren kommer inte
bara !nt väder och myggor utan även AU:s sommarläger; anmälan för
både Space Camp och Gastronomilägret är öppna och det !nns "er på
gång! Kika in resterande inlägg nedan. Det !nns mycket rymdigt att se
fram emot i sommar, inte minst sagt allt som rör vår röda grannplanet.
Den 14:e maj blev nämligen Kina den tredje nationen att landa en sond
på Mars.

Vi i förbundsstyrelsen hoppas ni alla får en !n start på sommaren och att
den såklart är fylld av stjärnklara kvällar och goda glassar.

Glad sommar,
So!a Lennerstrand, Skattmästare

Kommande inom AU

AU:s kansli utlyser tre
heltidstjänster!
 
AU fortsätter att växa! Därför söker

Anmälan till Space Camp
i Skåne är öppen!
 
Astronomisk Ungdoms distrikt i
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vi nu tre nya medarbetare till vårt
kansli i Stockholms gamla
observatorium. Vi söker en
föreningsutvecklare, en
distriktsutveklare och en
projektkoordinator. Funderar du
på att ta ett år uppehåll från
studier, brinner du för ungas
engagemang, eller drömmer du
helt enkelt om att arbeta för
Astronomisk Ungdom? Då är detta
tillfället för dig. 
 
Läs mer och ansök här!

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.
 

Skåne bjuder in barn mellan 10-13
år till ett spännande läger i Dalby.
Lär dig mer om astronomi
tillsammans med andra den 6-8:e
augusti. Du kommer få bygga din
egna månlandare, lyssna på
spännande föreläsningar och lösa
en klurig case-uppgift. Under lägret
kommer du få trä#a andra som är
rymdintresserade, uppleva mysiga
lägeraktiviteter och få se en
fantastiskt !n stjärnhimmel. Vi
kommer att bo i en mysig
scoutgård i Dalby nära Lund. Inga
förkunskaper krävs. Anmäl dig
senast 23 juli. Antalet platser är
begränsat.
 
Läs mer och anmäl dig här!

Fler läger är på gång i
sommar!
 
Förutom Space Camp och
Gastronomilägret i Skåne är fyra
läger till preliminärt inplanerade:
 
Rymdläger (ca. 7-10 år) -
Stockholm/Uppsala
Preliminärt datum är satt till 25-26
juli. Mer info och anmälan
kommer! Håll utkik här!
 
Space Camp (ca. 10-13 år) –
Stockholm/Uppsala 
Preliminärt datum är satt till 26-28
juli. Mer info och anmälan
kommer! Håll utkik här!
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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 föreläsningsturné
fortsätter
 
Just nu har vår lokalförening i
Göteborg, GAUSS, en
föreläsningsturné med
onlineföreläsningar av forskare
som lär er mer om astronomi och
rymdforskning. Det är två stopp
kvar och nästa stopp är ikväll den
9:e juni och det vill ni inte missa!
Följ GAUSS på Facebook och
Instagram för att få veta mer om
kommande föreläsningar.
 
Flera föreläsningar från tidigare
turnéer och andra
föreläsningsserier !nns på vår
Youtube kanal!
 

 
Astronoutläger (ca. 13-14 år) -
Göteborg
Preliminärt datum är satt till 17-18
juli. Mer info och anmälan
kommer! Håll utkik här!
 
Astronomiläger (ca. 15-16 år) -
Göteborg
Preliminärt datum är satt till 24-25
juli. Mer info och anmälan
kommer! Håll utkik här!

Rymdiga nyheter och tips
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Kina har landat på Mars
 
Den 14:e maj landade rovern
Zhurong på Mars. Med det blir
Kina den tredje nationen som
landar på Mars. Tidigare har NASA
gjort nio lyckade landningar och
Sovjetunionen gjorde ett försök
som misslyckades. Roverns
uppdrag är att under tre månader
samla in och analysera prover från
planetens yta. 
 
Läs mer här!

Nu har vinnarna utsetts i
Rymdstyrelsens
astrofototävling!
 
Under våren har Rymdstyrelsen
anordnat en astrofototävling där
de tävlande har fått skicka in högst
tre bilder tagna mellan augusti
2020 och april 2021. Totalt kom
det in 400 bidrag och utav dem
valde juryn ut 16 vinnare. Med
start imorgon torsdag den 10:e
juni kommer de vinnande bidragen
ställas ut i Kungsträdgården i
Stockholm samt på utvalda platser

Partiell solförmörkelse
10:e juni
 
Imorgon torsdag den 10:e juni är
det solförmörkelse. Från Sverige
kommer man att kunna se en
partiell förmörkelse kring lunchtid.
Tänk på att man aldrig ska titta
direkt på solen! Då !nns det risk
att du skadar dina ögon. Se till att
du använder bra skydd som till
exempel solförmörkelseglasögon,
svetsarglas eller -glasögon nr 14.
Om du inte har tillgång till detta
kan du även projicera solen på ett
papper med hjälp av en kikare.
 
Läs mer om när solförmörkelsen
går att se och tips på hur du säkert
kan kolla på den här!

Bygg din egen James
Webb Space Telescope
 och tävla med ESA
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i landet. Utställningen pågår till
och med 27:e juni. Bilden ovan är
tagen av vår medlem Niklas
Engelhardt Önne, en av vinnarna i
fototävlingen. Läs mer om Niklas
bidrag här!
 
Läs mer om tävlingen och se alla
vinande bidrag 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
av 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!

I höst planeras ett nytt teleskop att
skickas upp i rymden, nämligen
James Webb-teleskopet.
Teleskopet ses som Hubbles
efterträdare. Nu har du chansen
att vinna !n ESA och James Webb-
merch genom att bygga en modell
av teleskopet. Ta sedan en bild på
din modell och publicera på sociala
medier under hashtaggen
#WebbAtHome. ESA kommer
belöna de bästa bilderna.
 
Läs mer om tävling här!

Tävling med solen i fokus
 
Nu har du och dina klasskompisar
möjlighet att delta i en kreativ
internationell tävling med solen i
fokus. Varje lag ska skapa
infogra!k som kan vara a$scher,
grafer, bilder osv. Det viktiga är att
det är fakta som är enkel att förstå
och temat är kopplat till solen. Ni
får själv välja tema och det kan
vara allt från solteleskop till
solfenomen såsom sol"äckar.
Tävlingsbidraget ska vara på
engelska.
 
Vad vinner man? De två bästa
bidragen vinner en resa till
Teneri#a (Kanarieöarna) våren
2022, om restriktionerna tillåter
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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!

det. Registreringen är öppen och
stänger 30:e oktober!
 
Läs mer 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

Eddie tilldelas
Rymdstipendiet!
 
Eddie Profaska-Dzankic från
Malmö får ta emot det heltäckande
resestipendiet till European Space
Camp på Andøya Space Center i
Norge i augusti. I år blir dock lägret
online. Han ansökte om stipendiet
med ett gymnasiearbete om
rymdskrot som ligger i
omloppsbana kring jorden. Inför

Uttagning till den
Svenska Olympiaden i
Astronomi och Astrofysik
pågår
 
Den 25:e maj skrev elever runt om
i landet kvali!ceringsprovet till den
Svenska Olympiaden i Astronomi
och Astrofysik. Just nu pågår
rättningen av provet och inom kort
kommer de med bäst resultat att
få besked om de fått en plats på
träningslägret i sommar inför
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lägret har AU pratat med honom
och värmt upp!
 
Läs hela intervjun här!

uttagningen till de nationella
tävlingarna.
 
Du kan läsa mer om tävlingen här!

Förbundsstyrelsen

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.


