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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #8 2021
 
Vilken sommar vi har och har haft! Så kul att vi kan börja ses igen, även
om det är i begränsad skala. I år har vi för första gången genomfört fyra
upplagor av Rymdforskarskolan. Förutom det så har läger för olika åldrar
arrangerats runt om i landet och vi hoppas att det kan bli ännu !er nästa
år. Är du sugen på att anordna läger så är det snart dags att anmäla
intresse!
 
Vi "rar också 9 år den 19:e augusti. Det kommer anordnas "randen runt
om i landet och ni är alla välkomna att "ra där ni är!
 
Soliga hälsningar önskar Förbundsstyrelsen och Kansliet

Kommande inom AU



Astronomisk Ungdom
!rar 9 år!
 
Den 19:e augusti fyller
Astronomisk Ungdom 9 år! Detta
ska såklart "ras. I Stockholm,
Uppsala och Göteborg kommer
det att arrangeras lite större
"rande för er som är i närheten. Ni
är såklart varmt välkomna att
anordna era egna "rande! Läs mer
och anmäl dig om det behövs till
"rande via länkarna nedan:

Göteborg formulär,
Instagram
Uppsala formulär, Instagram
Stokholm Instagram (inget
formulär)

Var ni än "rar får ni gärna lägga
upp bilder och tagga oss så sprider
vi gärna det på våra sociala
medier! Vi kommer under "randet
köra ett kahoot om AU och tävla
mellan distrikten. Även om du inte
bor nära ett distrikt är du varmt
välkommen att delta på zoom och i
kahootet. Vi kör kahoot kring
17:00!
 
Zoom-länk och mer info "nns här!

Anmälan till Star Party
öppnade och fyllde
alla platser på minuter
 
Den 8-10:e oktober går Star Party,

Gymnsiearbetesmånad
med GAUSS
 
Går du på gymnasiet och börjar
närma dig ditt gymnasiearbete och
inte riktigt vet vad du ska göra?
Under augusti anordnar GAUSS
!era event med tema
gymnasiearbete. Några event har
redan varit men du har forfarande
chans att gå på de som är kvar! Följ
GAUSS på Facebook och
Instagram så att du inte missar
nästa event.

Teater i
Observatorielunden
 
Nu har du chansen att se
Pygméteaterns föreställning
Stjärnor utomhus vid det gamla
observatoriet i Observatorielunden
i Stockholm den 28:e augusti
klockan 16:00!

Föreställningen tar oss på en resa
genom rymden på upptäcktsfärd i
stjärnornas magiska värld. Vi
kommer få lära oss om
stjärnbilder, vad stjärnor består av
och stjärnornas betydelse genom
historien. Föreställningen är ca. 30
minuter och anpassad för barn
upp till lågstadieålder och familjer.
Så ta med hela familjen så kan ni
tillsammans få lära er en massa
om stjärnor. Efter föreställningen
kommer representanter från



Den 8-10:e oktober går Star Party,
Astronomisk Ungdoms första läger
med 100% fokus på astrofotogra"
och egna observationer, av
stapeln! Lägret går i år till de
mörka värmländska skogarna för
att beskåda den fantastiska
stjärnhimlen!
 
Lägret är så populärt att alla
platser fylldes på bara minuter.
OM du inte "ck en plats men ändå
är sugen på att åka kan du ställa
dig på reservlista. Kontakta i så fall
projektgruppen på
starparty@au.se . 
 
Läs mer här!

Engagera dig i AU!
 
Astronomisk Ungdom behöver
projektledare och medlemmar
som vill vara med i projektgrupper
för att planera och genomföra
förbundets verksamheter. Att
engagera sig ger dig möjligheten
till att trä#a nya vänner, kontakter,
upplevelser, minnen,
förtjänstmedaljer och det är en bra
merit på CV:t!
 
Inom kort kommer vi öppna
intresseanmälan för att arrangera
nationella verksamheter. Om du
redan nu vet att du vill engagera
dig kan du höra av dig till
verksamhetsutvecklare@au.se.
 
Läs mer här!

kommer representanter från
Astronomisk Ungdoms
Stockholmsdistrikt att hålla en
visning av Magnethuset för er som
vill.
 
Läs mer och köp biljetter här!

Förhandsvisning med
Folkets bio i
Observatorielunden  i
Stockholm
 
Den 27 augusti har den franska
"lmen Gagarine premiär på Folkets
bio. Du som är medlem i
Astronomisk Ungdom har nu
chansen att komma på en
förhandsvisning den 20 augusti kl.
21:00 utomhus vid gamla
observatoriet i Stockholm. Om det
blir dåligt väder tittar vi på "lmen i
Magnethuset.
 
Förhandsvisning är kostnadsfri
men föranmälan krävs så vi har
koll på hur många som kommer.
Antalet platser är begränsade.
 
Läs mer och anmäl dig här!



Läs mer här!

Rymdiga nyheter och tips

En bolid har återigen
synts i Sverige
 
Ni kanske minns att det i
november förra året syntes ett
mystiskt sken på himlen över
mellansverige. Det var en bolid
som syntes, vilket är en starkt
lysande meteor. Nu har en synts
igen!  I slutet av juli kunde man
återigen se en bolid. Den här
gången landade den i Norge, men
det gick också att se den i Sverige.
Detta fenomen är relativt vanligt
och sker ca. en gång per år i
Sverige. Det som gör de senaste
gångerna speciella är att de
skedde i närheten av tätbefolkade
områden.
 
Läs mer här!
Bild:  Norsk Meteornettverk

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. AU kommer också hålla i
en programpunkt med tema
gymnasiearbete.
 
Läs mer och köp biljett här!



Ny !lm baserad på sci!-
boken Dune har premiär
den 17 september!
 
Dune skrevs av Frank Herbert 1965
och handlar om Paul Atreides som
måste åka till den farligaste
planeten i universum för att säkra
sin familjs och sitt folks framtid.
Detta verka har "lmatiserats
tidigare bland annat 1984 då en
"lm också med namn Dune kom
ut. I den här nya "lmen hittar vi
bland annat Timothée Chalamet,
Zendaya och Stellan Skarsgård.
 
Filmen har premiär i Sverige på bio
den 17 september.
 
Läs mer och se trailer här!

Nytt objekt i Sweden
Solar System invigs 4:e
september i Uddevalla
 
Nu är det äntligen dags! Det
senaste tillägget till Sweden Solar
System ska invigas i Uddevalla. AU-
alumnen Julia Niklasson har

Rymdforum 2021 i
Göteborg!
 
Hösten fortsätter med
konferenser. I oktober är det dags
för Rymdforum 2021 i Göteborg.
Konferensen pågår mellan 10 - 12
oktober med aktiviteter i och kring
Göteborg. I anslutning till
konferensen kommer AU hålla en
workshop för gymnasielever på
söndag den 10:e oktober. Mer info
och anmälan till den kommer.
Anmälan till konferensen kostar
500 kr för dig som är student! 
 
Läs mer och anmäl dig här!

Bygg ditt egna James
Webb Space Telescope
 och tävla med ESA
 
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. 
 
Läs mer om tävling här!



alumnen Julia Niklasson har
designat det nya objektet,
dvärgplaneten Varda. Objektet är
redan på plats utanför Bohusläns
museum och kommer invigas med
pompa och ståt den 4:e
september. Representanter från
AU kommer vara på plats. Mer
information kommer!
 
Läs mer om hur Julia "ck designa
ett objekt 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
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!

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!
 
Läs mer här!

Erbjudande på Populär
Astronomi till
medlemmar 6-25 år



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!

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!

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

Rymdforskarskolorna i
Lund och Göteborg är
avslutade!
 
Nu har de sista två upplagorna av
Rymdforskarskolan avslutats. De
sista stoppen var i Lund och



Astronautläger 2021
 
Den 17-18 juli organiserade vårt
Västra Götalandsdistrikt, Hallands
Astronomiska Sällskap, GAUSS, och
vår nystartade lokalförening i
Halmstad, ett astronautläger för
barn i åldrarna 12-13 år Under två
intensiva dagar har vi gjort allt från
skjuta vattenraketer och åka
månbil till att baka rymdiga kakor.
Kort och gott, ett läger med härlig
lägerkänsla fylld av astronomiskt
mycket kul!
 
Läs mer om lägret här!

Astronomiläger 2021
 
Den 24-25 juli var det för andra
gången i år dags att fylla Plönninge
med astronomiskt mycket skoj.
Denna gång var det dags för ett
gäng ny"kna 14-15-åringar, som
ville lära sig mer om astronomi, att
fylla Plönninge med härlig och
rymdig anda.

sista stoppen var i Lund och
Göteborg. Vill du veta hur det var
på upplagorna kan du läsa
blogginlägg på vår hemsida. Vi vill
rikta ett stort tack till alla elever
som deltagit! Vi vill även rikta ett
lika stort tack till alla handledare
och projektledare Louise Fischer
för ert hårda arbete som gjorde
allt detta möjligt!
 
Läs blogginläggen här!



 
Läs mer om lägret här!

Förbundsstyrelsen

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


