Tromsø 10. september 2016
Høst- og vinterprogram 2016-2017
Onsdag
21. september

"Polar" Kirkegårdsvandring ved Per Helge Nylund, rådgiver ved Tromsø
Museum. I samarbeide med Tromsø Gravlunds Vel, som serverer
kaffe og kaker etter vandringen
kl. 18.00
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.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Søndag
Nordkjosbotnmøtet. "Store Norske - 100 år".
Om selskapet, gruvedrifta og gruvebusen på Svalbard.
16. oktober
Dette møtet er et samarrangement med Gargam Kulturtun,
Foredrag v/ Hallvard Holm, pensjonert rektor og historiker med 28 år på Svalbard,
og tidligere gruvedirektør Robert Hermansen
Enkel servering
kl. 16.00
Møtet avholdes på Gargam Kulturtun i Nordkjosbotn
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ ---Onsdag
Med kajakk Svalbard halvveis rundt og på langs.
19. oktober
Foredrag v/ Hege Hansen, Arctic Adventure, Tromsø
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
------------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------Onsdag
Sild og kval og laks.
16. november
Aril Slotte, seniorforsker, Havforskningsinstituttet og Martin Biew, seniorforsker
Akvaplan-niva
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Mandag
Verdensmann og tromsøborger: Forfatteren, juristen, filosofen, fjellklatreren
og friluftsmannen Peter Wessel Zapffe.
5. desember
Polarhistoriker Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt,
og Randi Skaug, polareventyrer og skribent.
Felles julemøte med Tromsø Skipperforening og Tromsø Museum/Polarmuseet
NB! Merk tiden Det blir servering av mat og høvelig drikke, og tid til en prat
kl. 18.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ --xx. januar
"Man and seal", film om og med Havsel og fangstgjengen til Bjørne Kvernmo. Fra
Koko Film
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- -------Onsdag
ÅRSMØTE
15. februar
For medlemmer i Arktisk Forening
kl. 19.00
Foredrag for alle interesserte: Nordvestpassasjen – ei moderne reise gjennom et
polarhistorisk landskap.
Polarhistoriker Harald Dag Jølle, Norsk Polarinstitutt, og Vegard Ulvang, skiløper
Møtet avholdes på Polarmuseet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
"Tore Vorren seminaret".
Geologien på Svalbard, hva kan den fortelle om olje og gass i Barentshavet?
8. mars
Winfred Dallmann, UiT, og Geir Birger Larsen, Lundin
Samarrangement med UiT og Tromsø Skipperforening
Servering av høvelig mat og drikke, og tid til en prat
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Onsdag
Russland – vår nabo i øst, hvordan går vi videre?
19. april
Ordfører i Sør-Varanger, Rune Rafaelsen
kl. 19.00
Møtet avholdes på Polarmuseet
kl. 20.00
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Kjære medlemmer av Arktisk Forening!
Vedlagt er Foreningas møteprogram for sesongen 2016-2017. Vi håper at dere finner dette
interessant.
Programmet er ikke helt spikret enda, og det kan bli endringer. Vennligst besøk vår
hjemmeside: www.arktisk-forening.no.
Der finner dere det oppdaterte programmet, og med omtale av foredragstema og
foredragsholdere, og også annen nyttig informasjon om Foreninga.
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. Vi håper dog at dere alle
benytter vedlagte giroblankett og bidrar slik at Foreninga kan drive sin virksomhet.
Benytt vår konto: 9731 11 08372
Prisene er:
Vanlig årsmedlemskap
Student/pensjonist
Firma årsmedlemskap
Livsvarig medlemskap (engangsbeløp)

NOK 250
NOK 150
NOK 2000
NOK 2000

NB!! Vi får hvert år noen anonyme innbetalinger. Vennligst pass på at navn er påført giroen.
Dersom du betaler på nett, pass på at du gir opp navn på avsender.

Vi holder på å oppdatere vår medlemsliste med e-post adresser. Vennligst send en e-post
til arktiskforening@gmail.com, slik at adressen kan registreres.

Med hilsen
På vegne av styret Salve Dahle
Leder av Arktisk Forening

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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