LINNÉDAGAR I JOKKMOKK

29‐31 augusti 2014
Fjällträdgården och Ája, Ájttes konferenslokal i Jokkmokk.
Arrangemanget sker i Jokkmokk, men med
dagsutflykt söndag 31 augusti till Kvikkjokk för de som önskar

Vi möts i Fjällträdgården och i intressanta seminarier
och i samkväm
Varmt Välkommen!
Linnésamfundet Polcirkeln, Kulturföreningen Gamla Apoteket,
Vuxenskolan och med stöd av Kultur och Fritid Jokkmokks
kommun

Fredag 29 augusti
Enkel samvaro och lära känna varandra…

18.00

Vi ses i Fjällträdgården, Jokkmokk
Studerar fjällväxter och njuter av kaffe och tilltugg i
samisk och norrbottnisk tradition (avgift för mat o dryck)

Lördag 30 augusti
Följande seminarier
09.00

Upptäckarglädje! Hur man kan inspireras av Linné
som lärare.
Fil Dr Mariette Manktelow, botaniker och Vice
ordförande i Svenska Linnésällskapet, har forskat på
Carl von Linné som lärare. Linné var en mycket duktig
pedagog och fascinerande nog är hans metoder i
samklang med dagens kursplaner och pedagogik.
Intressant är att Linnés lappländska resa blev viktig för
honom i undervisningen. I detta föredrag får man lära
sig hur man med några enkla grepp själv kan använda
Linnés metoder för att entusiasmera barn, ungdomar
och vuxna för biologi och naturlära.

11.00

Renvallar, vad dom egentligen är, hur man känner
igen dem och hur de förändras

Jalle Henriksson , Ájtte , projektarbetare som
förmedlar kunskap om hur landskapet kan läsas. En
renvall finns att se runt kåtan i Fjällträdgården.
13.00

Lunch efter egen planering men gärna i grupper

14.30

Naturens alla värden och alla som konkurrerar där
Björn Anders Larsson ,ekonom och samhällsanalytiker
Nya analyser av samhällsnyttan inom rennäring, skog,
malm, turism, fiske, vattenkraft, vindkraft, jakt…
En diskussion om dessa olika nyttigheter i Linneansk
anda om en uthållig region

16.30 ‐19.00 Egen aktivitet i Jokkmokk för de som vill se sig runt
16 30

Årsmöte för Föreningen Linnésamfundet Polcirkeln
och därefter styrelsemöte.

19.00

Linné Polcirkelmiddag, subskriberad.
Matupplevelse vid sjön Talvatis med lokala
råvaror.

Anmäl dig till ovanstående programpunkter genom att
maila eller ringa. Du måste särskilt anmäla dig till
middagen på lördag kväll 30 aug ( kl. 19.00) till undertecknade eller
Gamla Apoteket, så att kocken kan dimensionera
läckerheterna…senaste anmälan 16 augusti.

Söndag 31 augusti
Tre alternativ denna dag:
1.
Lärorik Rundvandring i Jokkmokk. Samling kl 10 00

2.
Workshop i att brodera på linne i Fjällträdgården kl 11‐16
3.
Gemensam dagsutflykt till Kvikkjokk, för de som anmält sig.
En resa med berättelser om Linné, om landskapet och historien.
Båtresa i deltalandskapet till självkostnadspris.
Vi stannar även till vid den gamla kvarnen i Granudden,
som håller öppet och kvarnhjulen igång för vår skull.
Vi äter förstås gemensam lunch som vi betalar själva.
Detta evenemang kräver anmälan senast 10 aug 2013
så att vi kan planera transporter mm.

Du ordnar boende själv eller genom att tala med Turistbyrån, Jokkmokk
0971‐ 22250 eller oss i styrelsen.

Vill du stödja vår förening Linnésamfundet Polcirkeln
betalar du årsavgiften 100 kr på vårt konto, Sparbanken Nord.
826440531099075

Kontaktuppgifter för anmälan och annat:
Ordförande i Linnésamfundet Polcirkeln
Björn Anders Larsson
0762‐483 056, bjorn‐anders.larsson@nordeg.se
Kulturföreningen Gamla Apoteket
Elise Tullnär Nilsson
073‐047 11 25, elise.tullnar‐nilsson@telia.com
Rigmor Hulth
070‐357 13 65, gamla‐apoteket@telia.com

