Kjære medlem av Arktisk Forening!

Tromsø, september 2019

Vedlagt er Foreningas møteprogram for sesongen 2019-2020. Vi håper at du finner dette
interessant og at vi ser deg på våre møter.
Alle detaljer i programmet er ikke helt spikret enda, og det kan bli endringer. Vennligst besøk
vår hjemmeside: www.arktisk-forening.no for å se oppdatert program, med mer detaljert omtale
av foredragstema og foredragsholdere. Der finner du også annen nyttig informasjon om Arktisk
Forening. Se også Arktisk Forening sin side på Facebook, dersom du er bruker der.
Det er fint om du deler programmet med venner og kjente, og inviterer dem med på våre møter.
Som før er alle våre møter åpne også for ikke-medlemmer.
Kontingentbetaling.
Av praktiske årsaker sender vi ikke ut giroblanketter, men ber dere bruke betalingsinformasjonen nedenfor, og slik bidra til at Foreninga kan drive sin virksomhet. Medlemskapet
følger kalenderåret og vil gjelde for 2020.
NB! Dette gjelder selvsagt ikke for livsvarige medlemmer og æresmedlemmer.

Standard
Student/pensjonist
Firma
Livsvarig (engangsbeløp)

250 kroner
150 kroner
2000 kroner
2000 kroner

Husk å merke innbetalingen med navn!
Bankkonto: 9731.11.08372
Vipps:
138823
Betalingsfrist er 31.12.2019.

Vi oppdaterer kontinuerlig vår medlemsliste med e-post-adresser. Vennligst send en e-post til
arktiskforening@gmail.com, slik at adressen din kan registreres.

Vel møtt!
Med hilsen oss i Arktisk Forening.

På vegne av styret,
Mia Kanstad Kulseng, leder.
PS) Dersom noen av dere har forslag til tema og foredragsholdere for neste år, så ta kontakt
med oss, aller best på vår e-post adresse, eller på våre møter.
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Kontoradresse
Søndre Tollbugt. 11
9008 Tromsø

Bankgiro
Web
9731 11 08372
www.arktisk-forening.no
Epost: a r k t i s k f o r e n i n g @ g m a i l . c o m

Hvor annet ikke er nevnt, avholdes møtet på Polarmuseet.

Tromsø. september 2019

Høst- og vinterprogram 2019-2020
Onsdag
11. september
kl. 18.00

"Polar" kirkegårdsvandring
ved Per Helge Nylund, formidlingskonsulent ved Tromsø Museum. 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.
Oppmøte ved kapellet på Tromsø Gravlund
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Drama i Nord-Atlanteren – 80 år etterpå
16. oktober
Vinteren 1939 var flere norske skuter på veg til New Foundland for å fange sel. Skutene
Kl. 19.00
som gikk sør av Island havna i et forrykende uvær og tre av skutene forliste. Alle om
bord på «Nyken» omkom, mannskapet på «Saltdalingen» og «Isfjell» ble så vidt berga.
Vi samler noen av etterkommerne til en samtale om hvordan minnene fortsatt lever
blant dem som hadde en far eller bestefar om bord på «Nyken», «Saltdalingen» eller
«Isfjell».
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Lørdag
Nordkjosbotnmøtet: Nordlyset - fysikk og mystikk.
26. oktober
Vi tar opp igjen temaet fra det avlyste møtet fra i fjor høst. Foredragsholdere er
kl. 17.00
professor emeritus Asgeir Brekke, professor Unni Pia Løvhaug og artist Berit Alette
Mienna, i samarbeid med Øistein Hanssen. Enkel servering.
Møtet avholdes på Gargam kulturtun i Nordkjosbotn
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Wanny og Henry: Den nye utstillinga om overvintringsfangst på Polarmuseet.
20. november
Foredrag av professor Anka Ryall, innledning ved leder for Polarmuseet Silje
kl. 19.00
Gaupseth. I den nye utstillinga følger vi Wanny Wolstad og Henry Rudi på isbjørnjakt,
gjennom hundehold, matlaging og juleforberedelser, fra fangstfeltet og ut i
offentligheten – og over grensene for tradi-sjonelt manns- og kvinnearbeid. Vi tar en
lengre pause hvor man går runden og ser selv.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Julemøtet: Sikkerhet og beredskap i nord.
4. desember
Isen smelter og trafikken i Arktis øker. Med få unntak har ikke forlisene eller ulykkene
kl. 18.00
ved Svalbard ført til tap av menneskeliv, men hva skjer den dagen det skjer ei alvorlig
ulykke under vanskelige værforhold? Hvilket ansvar har kaptein og mannskap om bord
på et skip som har seilt inn i et område med fare for dårlig vær og små redningsressurser. Det blir servering av mat og høvelig drikke, og tid til en prat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
ÅRSMØTE – For medlemmer i Arktisk Forening
5. februar
kl. 19.00 Foredrag for alle: Fred. Johansen forteller om sin farfar Hjalmar Johansen
kl. 18.00
Fred. Johansen, er sønnesønnen til Hjalmar Johansen og forfatter av boka «Hilda og
hennes». Fred. kjenner historien til sin farfar bedre enn de fleste. Han vil fortelle om
turneren Hjalmar Johansen, turen nordover med Nansen, og om utfordringene da
Hjalmar kom tilbake og flyttet med familien til Tromsø.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Tore Vorren-seminaret: Svalbardtraktaten 100 år i 2020.
11. mars
Svalbardtraktaten gav Norge suverenitet over Svalbard, men på visse betingelser.
kl. 19.00
Innledere: Susan Barr, Stian Bones, Robert Hermansen og Torbjørn Pedersen.
Samarrangement med UiT. Servering av høvelig mat og drikke, og tid til en prat.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Fangst- og kajakktradisjoner på Grønland
15. april
Maligiaq Johnson Padilla vil holde foredrag om kajakkens utvikling og kajakk som
kl. 19.00
fangstredskap. Maligiaq er fra Grønland og lærte å padle, bygge kajakker og å fangste
med harpun og rifle av bestefaren sin. Dette foredraget er i samarbeid med Tromsø
Havpadleklubb og midt i blinken for både arktiske entusiaster og kajakkpadlere.
Foredraget holdes på engelsk. Møtested annonseres senere.
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