Tromsø, 19. september 2017
Høst- og vinterprogram 2017-2018
Onsdag
6. september
kl. 18.00

"Polar" Kirkegårdsvandring ved Per Helge Nylund, rådgiver ved Tromsø
Museum. I samarbeide med Tromsø Gravlunds Vel.
Vi oppsøker gravene til en del kjente og mindre kjente ishavsveteraner og hører
litt om dem. Orientering om Arktisk Forening sitt engasjement for bevaring av
gravminner som har betydning for byens ishavshistorie. Oppmøte ved kapellet.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
"Pionerene som la grunnlaget for Tromsø som arktisk hovedstad".
Betydningen som eksporten av fangstproduktene hadde for byen og for
18. oktober
industriutviklingen ute i Europa.
kl. 19.00
Foredrag ved ishavsforfatter Kjell Gudmund Kjær
Møtet avholdes på Polarmuseet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------lørdag
Nordkjosbotnmøtet: "Skitur over Grønland".
Bygdas egen datter, Avdelingsdirektør Mona Mathisen
28. oktober
Dette møtet er et samarrangement med Gargam Kulturtun, Enkel servering
kl. 15.30
Møtet avholdes på Gargam Kulturtun i Nordkjosbotn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Kristian Birkeland jubileet.
"Kristian Birkelands feltstasjoner i Arktis". Foredrag v. overingeniør Terje
Brundtland
15. november
"På pionerenes skuldre - fra Haldde til UiT". Foredrag v. emeritus Asgeir Brekke
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandag
Jubileumsmøte: Arktisk Forening 70 år.
Foredrag ved tidligere leder Arnoldus Schytte Blix, Arktis entusiast Mia Kulseng,
tidligere minister og fylkesmann Svein Ludvigsen, leder Salve Dahle
4. desember
Felles julemøte med Tromsø Museum/Polarmuseet
Utnevnelse av æresmedlemmer i Arktisk Forening
NB! Merk tiden Det blir servering av mat og høvelig drikke, og tid til en prat
kl. 18.00
Møtet avholdes på Tromsø Museum. NB! Finn fullt program, og påmelding må
gjøres på vår hjemmeside. 200 kr i kuvert
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Onsdag
ÅRSMØTE
14. februar
kl. 19.00
For medlemmer i Arktisk Forening
kl. 20.00

Foredrag for alle interesserte
"Maud kommer hjem"
Møtet avholdes på Polarmuseet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---Onsdag
Tore Vorren seminaret.
"Akvakulturnæringen, hva er veien videre?"
Jon Arne Grøttum, Direktør for Havbruk i Sjømat Norge: "Norsk havbruk slå alle
rekorder. Hvordan vurderer Sjømat Norge veien videre, muligheter og
utfordringer?"
Edel Elvevold, dekan UiT. "Oppdrettslaks som mat - nok næringsstoffer?
14. mars
Samarrangement med UiT
Servering av høvelig mat og drikke, og tid til en prat
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
"Med robåt over Nordishavet"
18. april
Stipendiat ved UiT Tor Wigum
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
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