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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #7 2021
 
Kära AU:are,
 
Juli har äntligen kommit och sommarvärmen ser ut att hålla sig kvar. Det
!nns mycket att se fram emot i sommar, både när det kommer till sol och
glass, men också när det kommer till AU! Rymdforskarskolan är i full rulle,
projektgrupperna för våra andra läger jobbar hårt och AUs kansli söker
nya medarbetare! Som ni kan läsa längre ner !nns det ett antal läger vars
anmälningar fortfarande är öppna, och "era andra spännande
rymdnyheter som ni verkligen inte får missa!
 
Se nu till att njuta av det vackra vädret och att umgås med familj och
vänner. Vi i förbundsstyrelsen är otroligt taggade på det som händer i AU
framöver och hoppas att ni är det med!
 
Trevlig vecka och sommar!
 
Fanny Johansson
Kommunikationsansvarig
Förbundsstyrelsen

Kommande inom AU
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Anmälan till
Astronautläger är öppen!
 
GAUSS, Göteborgs Astronomiska
Ungdomssällskap arrangera ett
roligt och händelserikt
astronautläger för barn födda
2008 eller 2009.
 
Den 17:e-18:e juli kommer vi att
vara på Plönninge Observatorium
där du tillsammans med andra får
leka rymdiga lekar, lära dig mer
om rymden och astronauter av
inspirerande föreläsare, baka och
ha stjärnskådning. Anmäl dig
senast 10:e juli.
 
Läs mer och anmäl dig här!

Anmälan till Space Camp
i Skåne är öppen!
 
Astronomisk Ungdoms distrikt i

Anmälan till
Astronomiläger är öppen!
 
GAUSS arrangerar även ett roligt
och händelserikt astronomiläger
för barn födda 2006 eller 2007.
 
Den 24:e-25:e juli kommer vi att
vara på Plönninge Observatorium
där du tillsammans med andra får
lära känna andra
rymdintresserade, gå på en rymdig
tipspromenad, vara med på
rymdiga lagtävlingar, lära dig mer
om rymden och astronomi av
inspirerande föreläsare, baka och
ha stjärnskådning. Anmäl dig
senast 10:e juli.
 
Läs mer och anmäl dig här!
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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
egen 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!

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

Astrobiologer på läger
 
Den 23-25 juli i sommar anordnar
temaföreningen Unga
Astrobiologer ett astrobiologiskt
läger med aktiviteter och
föreläsningar för alla intresserade!
Aktiviteterna kommer till största
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Förbundsstyrelsen
bjuder in till rymdcafé –
en social kväll i vår
discordserver med
samma namn
 
Den 29e juli, kl. 20:00, kommer
förbundsstyrelsen att anordna lite
sällskapsspel och annat kul för den
som vill spendera sin torsdagskväll
på rymdcaféet. Förutom ett väldigt
trevligt häng kommer du även att
kunna samtala direkt med
ledamöter i förbundsstyrelsen, och
har du åsikter eller frågor om hur
Astronomisk Ungdom utvecklas
som förbund är detta tillfället för
dig! Själva discordservern är
konstruerad för att efterlikna ett
riktigt café, med röstkanaler som
symboliserar olika bord och rum.
Det !nns ingen åldersgräns eller
andra krav för att närvara. Alla är
välkomna! 
 
Du kan gå med i servern här! 

del ske i Magnethuset vid
Stockholms Gamla Observatorium.
Åldersgräns är 15 år och uppåt.
Lägret är temaföreningens första
fysiska-aktivitet och intresset har
varit stort! Detta har lett till att
anmälan till lägret nu är stängd då
alla platser är tagna.
 
Vill du veta vad som händer på ett
Astrobiologiläger? Följ Unga
Astrobiologer på Instagram!  

Rymdiga nyheter och tips
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Wally Funk får revansch -
blir äldsta människan i
rymden
 
Willy är 82 år och är inbjuden som
hedersgäst av Je# Bezos att följa
med på Blue Origins Rymdresa
som planeras att genomföras den
20 juli. Willy är pilot och ville under
1950 och 60-talet bli astronaut
men nekades möjligheten av NASA
på grund av att hon är kvinna. Nu
får hon sin revansch och kommer
dessutom att bli den äldsta
människan som varit i rymden. 
 
Läs mer här!

Namnge ESA:s
nya satellit!
 
ESA har börjat arbeta med en ny
satellit vars uppdrag är att
upptäcka solstormar som
potentiellt kan trä#a jorden. Nu
har du chansen att namnge detta
uppdrag! Namnet ska gärna ha
något med uppdraget att göra och
bör inte vara längre än tre ord.
Den som ESA tycker kommer på
det bästa namnet kommer

Sveriges största
rymdkonferens i
september! Warp Space
Summit 2021  
 
Warp Space Summit kommer
hållas den 19:e september i
Linköping men också online.
Konferensen kommer att visa hur
människor från alla delar av
samhället kan vara involverade i
rymd och tillsammans bygga vår
framtid. AU är med som
samarbetspartner och därmed får
du som är medlem rabatt på
biljetten. Just nu !nns ett early bird
erbjudande som gäller fram till 21
juli där du som AU medlem får
90% rabatt! Alltså kostar biljetten
bara 100 kr. Du får dessutom 12
månader Premium Supporter-
medlemskap.
 
Läs mer och köp biljett här!

Bygg ditt egna James
Webb Space Telescope
 och tävla med ESA
 
I höst planeras ett nytt teleskop att
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förutom att få se sitt namnförslag
på ett internationellt rymdprojekt,
även få ett presentkort till ESA:s
webbshop!
 
Du har till 17 oktober 2021 på dig
att skicka in ditt bidrag. Tyvärr får
du bara skicka in ett förslag!
 
Läs mer och skicka in ditt bidrag
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!

Erbjudande på Populär

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

 
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

Rymdforskarskolan i
Stockholm är avslutad!
 
Den första upplagan av
Rymdforskarskolan 2021 gick av
stapeln i Stockholm. Eleverna !ck
lyssna på föreläsningar och utföra
labbar som ledde fram till ett
projekt där deltagarna !ck bygga
sin egna mini-sond! På vår
hemsida kan du läsa blogginlägg
skrivna av elever om deras
upplevelse under
sommarforskarskolan.
 
Läs blogginläggen här!

Rymdforskarskolan var
för första gången i
Uppsala!
 
Den andra upplagan av
Rymdforskarskolan 2021 har
precis avlutas i Uppsala där den
var för första gången på den orten.
Även i Uppsala !ck eleverna bygga
sina egna mini-sonder som
skickades upp med drönare. Nästa
upplaga är i Lund med start 19:e
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juli. På vår hemsida kan du läsa
blogginlägg om hur eleverna har
haft det på denna upplaga. Följ oss
också på Instagram för att få se
bilder från sommarforskarskolan!
 
Läs blogginläggen här!

Förbundsstyrelsen

Astronomisk Ungdoms förbundsstyrelse arbetar med förbundets
strategiska frågor och överser hela Astronomisk Ungdoms utveckling. Just
nu ser förbundsstyrelsen fram emot en stjärnklar sommar 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.


