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kretsar kallar
Mycket av kretsarnas verksamhet annonseras först och ibland endast på G
 eografilärarnas
riksförenings sajt www.geografitorget.se. Via sajten går det också att prenumerera (gratis)
på Geografitorgets Nyhetsbrev och på det sättet få information om de senaste upp
dateringarna, kallelser till möten, föredrag, exkursioner och annat.

Kallelse till årsmöte för GR
– Styrelsen för Geografilärarnas
Riksförening

Årsmöte tisdagen den 7/2 kl. 17:00 i sal
Moberg på Linnúniversitetet i Växjö,.
Mötet hålls i anslutning till årsmötet i Kro
nobergskretsen.

Kronobergskretsen

Årsmöte tisdagen den 7/2, kl. 18:30 i sal
Moberg på Lnu.

Södra kretsen

Geografilärarnas riksförening, Södra kret
sen bjuder in till: Exkursion till Berlin
8–12 april 2017.
Innehåll: Fokus ligger på geografi men
även historia, samhällskunskap och reli
gion integreras. Exkursionen kopplas
också till läroplanen samt kurs- och ämnes
innehåll i geografi. Berlinmuren finns för
stås i centrum under exkursionen och plat
ser såsom Potsdamer Platz, Brandenburger
Tor, Reichstag, Unter den Linden/Schloss
platz, Bernauer Strasse, Prenzlauer Berg
och Stasis högkvarter-museum besöks.
Platserna studeras utifrån urbangeo
grafi, platsmarknadsföring, turism, (o)sår
bara platser, lokaliseringsfaktorer, statsve
tenskap och historiebruk.
Under en eftermiddag har du tillfälle att
på egen hand undersöka Berlin men för

den som önskar finns också möjlighet till
en gemensam exkursion under denna efter
middag.
Utgångspunkten är att exkursionen
utgår ifrån de som tidigare inte har varit
i Berlin men på vissa områden sker också
fördjupning.
Vi återkommer med en mer detaljerad
plan. Om du redan nu vill ha programmet,
är det bara att höra av dig.
Ansvarig: Magnus Grahn (fil.lic i histo
ria/historiedidaktik och doktorand i utbild
ningsvetenskap)
(magnusgrahnlund@
hotmail.com, 070-24 89 678) och Lena
Eskilsson (universitetslektor i kultur
geografi).
Anmälningsavgift och totalt kostnad:
3600:-, vilket inkluderar fyra övernatt
ningar, del i dubbelrum, frukost och buss
resan tur och retur Berlin. 4800:- för
enkelrum. För icke-medlemmar i Geo
grafilärarnas riksförening (riks) är kostna
den ytterligare 500:- för såväl dubbel- som
enkelrum. Max antal deltagare: 35.
Anmälan: Senast 31 januari, 2017, till
magnusgrahnlund@hotmail.com, genom
att samtidigt sätta in anmälningsavgif
ten på Hjalmarssons Buss AB, bank-giro
5877-3169,
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Tider
Lördag 8 april 07.30:
Avresa från Lund. Bussen stannar också på
en plats vid yttre ringen i Malmö.
11.00–12.45 Färja Gedser-Rostock
Ca 17.00
Framme i Berlin. Kort stads
vandring i östra Berlin.

Söndag-tisdag 9–11 april:
Exkursion i Berlin.

Onsdag 12 april
9.00
Avresa mot Rostock.
13-14.45
Färja Rostock-Gedser
18.00
Tillbaka i Lund

notiser
Nordic Geographers Meeting
(NGM)

Konferensen äger rum 18–21 juni 2017
vid Stockholms universitet. Tema för kon
ferensen är “Geographies of inequalities”.
Mer info hittar du här:
http://www.humangeo.su.se/english/ngm2017

Facebook
Geografilärarnas Riksförening finns på
Facebook och Twitter
Facebookgrupp: Geografilärarnas Riksför
ening
Twitter: Geografilärare

kontakt med kretsarnas styrelser
Fullständiga uppgifter om kretsarna, deras styrelser och verksamhet finns på
www.geografitorget.se
Södra kretsen

Ordförande: Magnus Grahn, Ö Vallgatan 5
B, 22361 Lund
mejl: magnus.grahn@uvet.lu.se

Hjortronstigen 2, 695 30 Laxå,
tel: 0584-124 23, 072 214 07 16
mejl: ann.engstrom-aberg@telia.com

Stockholmskretsen och Östra kretsen

Västra kretsen

Ordförande: Gunvor Larsson, Furunäsvä
gen 12, 181 43
Lidingö, tel: 08-765 5307,
mejl: info@stannakajak.se

Vänerkretsen

Ordförande: Henrik Sahlin
Sekreterare och kassör: Ann Engström
Åberg,

Ordförande: Anneli Andersson-Berg
(Katrinelundsgymnasiet),
Haga Nygata 29 A, 413 01 Göteborg,
tel: 031-13 39 96, 0704 156085,
anneli.andersson.berg@educ.goteborg.se

Kronobergskretsen

Ordförande: Lars Arvidsson
e-post: lar@utb.vaxjo.se
mobil 070-8141341
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