Kjære medlem av Arktisk Forening!
Vedlagt er foreningas møteprogram for sesongen 2018–2019. Vi håper du finner dette
interessant.
Det kan komme endringer i programmet. På hjemmesiden www.arktisk-forening.no vil du
finne det oppdaterte programmet, samt omtale av foredragstema og foredragsholdere i
tillegg til annen nyttig informasjon.
Det er fint om dere deler programmet med venner og kjente og inviterer dem med på våre
møter. Som før er alle våre møter åpne også for ikke-medlemmer. Det er imidlertid ett
unntak for årets møter: Møtet med omvisning på «Kronprins Haakon» er åpent kun for
medlemmer og krever påmelding.
Medlemskontingenten er svært viktig for oss og den bidrar til at vi kan drive den aktiviteten
vi gjør. Årsmøtet i Arktisk Forening besluttet at innbetalingene fra og med 2019 skal følge
kalenderåret. Dette betyr at innbetaling i høst dekker kalenderåret 2019, men også høsten
2018. Vi håper at flest mulig betaler nå da dette vil gjøre overgangen lettere for foreninga.

Standard
Student/pensjonist
Firma
Livsvarig (engangsbeløp)

250,150,2.000,2.000,-

Bankkonto: 9731.11.08372
Vipps:
138823
NB!! Husk å merke innbetaling med navn!
Frist: 31.12.2018

Vi har ingen registrert e-postadresse på deg, men vil gjerne ha det! Du kan maile oss din
e-post på info@arktisk-forening.no.

På vegne av styret,
Salve Dahle
Leder av Arktisk Forening

PS. Dersom du har forslag til tema og foredragsholdere for neste år, ta kontakt med oss.

Besøksadresse:
Søndre Tollbugate 11
9008 Tromsø

Postadresse:
c/o Framsenteret
Postboks 6606,
9296 Tromsø

Kontakt:
www.arktisk-forening.no
info@arktisk-forening.no
facebook.com/arktiskforening

Innbetaling:
Giro: 9731.11.08372
Vipps: #138823

Høst og vinterprogram 2018–2019
Onsdag 12. september
18:00

Polar kirkegårdsvandring
Ved Per Helge Nylund, rådgiver ved Tromsø Museum.

Tromsø Gravlund, kapellet

I samarbeid med Tromsø Gravlunds Vel, som serverer kaffe og kaker etter
vandringen. Vi oppsøker gravene til en del kjente og mindre kjente
ishavsveteraner og hører litt om dem. Gidsken Halland oppdaterer oss om
arbeidet med å verne gravsteder som har hatt betydning for byens ishavhistorie.

Onsdag 17. oktober
19:00

Vårt polare skattkammer. Norsk Polarinstitutt åpner bildearkivet
Ved fotoarkivar Ann Kristin Balto.

Framsenteret
Lørdag 27. oktober
17:00
Gargam Kulturtun,
Nordkjosbotn
Mandag 19. november
19:00

Nordkjosbotnmøtet: Nordlyset – fysikk og mystikk
Professor emeritus Asgeir Brekke, professor Unni Pia Løvhaug og artist Berit
Alette Mienna.
Enkel servering.
Norges polare forskningsflaggskip «Kronprins Haakon»
Omvisning ombord etter formell dåp 17. november.
NB! Kun for medlemmer av Arktisk Forening. Påmelding via hjemmesiden eller epost: info@arktisk-forening.no.

Mandag 3. desember
18:00
Tromsø Museum

Julemøtet: Fra Tromsø Museum til Nordområdemuseet
Ved historiker Stian Bones, historiker Steinar Pedersen og arkitekt Knut Erik
Dahl.
Felles julemøte med Polarmuseet / Tromsø Museum. Det blir servering av mat
og høvelig drikke, og tid til en prat.

Onsdag 13. februar
19:00

Årsmøte
For medlemmer i Arktisk Forening.

Polarmuseet
Onsdag 13. februar
20:00
Polarmuseet

I Eivind Astrups fotspor til Nord-Grønland
Foredrag ved skiløper og eventyrer Vegard Ulvang, og historiker og eventyrer
Harald Dag Jølle.

Onsdag 13. mars
19:00

Tore Vorren-seminaret:
Framsenteret, 25 års tilbakeblikk

Polarmuseet

Innledning ved leder av Sentermøtet for Framsenteret og rektor ved UiT, Anne
Husebekk. Foredrag ved professor Bjørn Gulliksen, tidligere direktør for Alfred
Wegner Institutt, Jörn Thiede, og journalist Ole Magnus Rapp.
Samarrangement med UiT. Servering av høvelig mat og drikke, og tid til en prat.

Onsdag 10. april
19:00
Polarmuseet

Arktisk safari – med storviltjegere til Svalbard, Grønland og Novaja Semlja
Ved Kjell Gudmund Kjær og Gidsken Halland. Fra 1859 til 1909 seilte mer enn
hundre ekspedisjoner fra nordnorske havner på safarijakt til Ishavet. Kjær
forteller fra sin nye bok, og Halland forteller om utviklingen til dagens
opplevelsesturisme i Arktis.

