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Bästa medlem i Astronomisk
Ungdom!
Här kommer medlemsbrev #9 2021
 
Nu är hösten här med sina mörka stjärnklara kvällar! I höst !nns många
event och konferenser att gå på som ni inte vill missa. Hos oss är också
det mycket på gång! Kansliet har utökat sin personalstyrka till det dubbla
och nu söker vi även er som vill engagera er aktivt inom våra nationella
verksamheter. Genom att engagera sig inom AU får du förutom en massa
bra erfarenheter också trä"a andra taggade aktiva medlemmar.
 
Hoppas vi ses snart på någon konferens eller kanske på Astronomins dag
och natt!
 
Stjärnklara hälsningar,
Förbundsstyrelsen och Kansliet

Kommande inom AU

Bli aktiv i AU!
 
Astronomisk Ungdom söker nu

Astronomins dag och
natt den 15 september
 
Astronomins dag och natt 2021
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Astronomisk Ungdom söker nu
medlemmar som vill vara med och
arrangera läger, helgkonferenser
och sällskapsresor med rymdtema.
Intresseanmälan för vårens projekt
går att hitta här och är öppen fram
till 19 september. 
 
Ikväll 1 september kl. 18.00 är alla
som är intresserade av att
engagera sig välkomna till en info-
trä" via Zoom. Vi kommer att gå
igenom vad de olika projekten
innebär och introducera er till AU:s
nationella verksamheter. Zoom-
mötet hittar du här.
 
Välkommen!

Vi söker projektledare
för Rymdforskarskolan
2021
 
Ta chansen och sök ett av de
roligaste extra- och sommarjobbet
som du kommer kunna hitta.
Förutom att du kommer trä"a och
inpirera en massa taggade
gymnasieungdomar kommer du
också att få lära dig mycket om hur
du är en bra ledare samt hur man
planera en stor verksamhet.
 
Läs mer och ansök här!

Astronomins dag och natt 2021
koordineras av Svenska
Astronomiska Sällskapet och
samlar evenemang runt om i hela
landet till en stor
astronomifestival! Evenemangen
arrangeras av en mängd olika
föreningar, sammanslutningar,
lärosäten, institut och individer i
hela Sverige. Läs mer här!
 
Astronomisk Ungdom kommer
såklart att delta bland annat på
Tekniska museet i Stockholm där vi
kommer anordna pyssel. Se
programmet här!
 
Kommer du och din förening göra
något under ADON? Meddela
gärna
verksamhetsutvecklare@au.se så
hjälper vi er att sprida eventet i
våra sociala medier!

Discord event med
Riksföreningen
i september
 
I september kommer AU:s
riksförening fördjupa sig inom
astropartikelfysik på discord. Mer
info om vilka datum och tider som
gäller kommer inom kort! Håll
utkik på vår Facebook sida så
kommer du inte missa nått.
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kommer du inte missa nått.

Rymdiga nyheter och tips

Forskare på KTH har
hittat vattenånga i
Ganymedes atmosfär
 
Ganymedes är en av Jupiters större
månar, till och med större än
Merkurius och har utforskats
sedan 70-talet. Nu har svenska
forskare på KTH använt sig av både
gammal och ny data från Hubbel
teleskopet och funnit indikationer
på vattenånga i atmosfären vilket
man inte kunnat se förut även om
man misstänkt att så var fallet.
 
Läs mer här!

Nytt objekt i Sweden
Solar System invigs 4:e
september i Uddevalla

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 om du köper den här! AU
kommer också hålla i en
programpunkt med tema
gymnasiearbete.
 
Kan du inte vara med på plats? Då
kan du delta digitalt! Nu erbjuds
AU medlemmar gratis biljetter till
den digitala konferensen! Antalet
gratis biljetter är begränsade så
det är först till kvarn som gäller.
Läs mer och ska"a dig din gratis
biljett här!
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september i Uddevalla
 
Nu är det äntligen dags! Det
senaste tillägget till Sweden Solar
System ska invigas i Uddevalla. AU-
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 under
invigningen och även hålla i
stjärnskådning på kvällen om
vädret tillåter. Så är du i närheten
av Uddevalla så är det bara att
komma förbi!
 
Läs mer om invigningen här!

Partikular: Föreläsning
om svarta hål med Sören
Holst!
 
Tisdag den 7:e september kl. 17:00
anordnar Partikular en föreläsning
om Svarta hål och relativitetsteori
på zoom med Sören Holst, som är
teoretisk fysiker och
universitetslektor på Stockholms
Universitet. Sören har även blivit
utnämnd till årets lärare 2021 av
Stockholms Universitet.
 
Läs mer här!

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!

Säkerhetspolitisk
grundkurs med Folk och
Försvar
 
Folk och Försvar kommer under
hösten hålla i fyra olika
utbildningstillfällen av en unik och
exklusiv heldagsutbildning om
svensk och internationell
säkerhetspolitik för unga
intresserade mellan 18–25 år.
Första tillfället du kan vara med på
är redan den 24:e september och
anmälan till den dagen stänger nu
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Ny !lm baserad på sci!-
boken Dune har premiär
den 15 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 15 september.
 
Läs mer och se trailer här!

Namnge ESA:s
nya satellit!

anmälan till den dagen stänger nu
på söndag den 5:e september.
Utbildningsdagen är gratis och Folk
och Försvar bekostar resa till och
från Stockholm samt eventuellt
boende för deltagarna.
 
Läs mer och anmäl dig  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!
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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!

Erbjudande från
Forskning & Framsteg
 
Som medlem i Astronomisk
Ungdom får du ett
specialerbjudande på den
populärvetenskapliga tidskriften
Forskning & Framsteg; du kan få 5

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!

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!
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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 träningslägret för
Astronomiolympiaden
 
I slutet av juli hölls ett
träningsläger i Stockholm för de
som gjorde bäst ifrån sig på
kvali!ceringsprovet till
Astronomiolympiaden. 17
motiverade och duktiga elever
samlades en långhelg där de !ck
fördjupa sig i astronomi och
astrofysik. En av deltagaran har
skrivit ett blogginlägg om hur
lägret var.
 
Läs blogginlägget här!

Kansliet växer!
 

AU !rade 9 år
 
Den 19:e augusti 2012 hölls det
konstituerande årsmötet för
Astronomisk Ungdom, och du kan
inte ana vad som hände sen. Nu
har AU !rat 9 år! Hela historien om
AU går att läsa på Svenska
astronomiska sällskapets
jubileumsblogg. Dessa 9 år skulle
inte vara möjliga utan er
medlemmar som är med och
skapar våra verksamheter och som
deltar på verksamheterna! Nu
börjar vi ladda inför 10 års
jubileum nästa år!
 
Vill ni se hur det !randes runt om i
landet? Bilder !nns på vår
Instagram!
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I augusti välkomnade vi två nya
kollegor till AU:s kansli i Stockholm.
Sophie Malmberg som är vå nya
projektkoordinator och Edwin
Östlund som är vår nya
föreningsutvecklare. En mer
utförlig presentation av dem
kommer snart här! Välkomna!

Förbundsstyrelsen

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