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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.

Södra Kretsen har lagt ner
verksamheten

Idag (2018-03-15), på årsmötet, beslöt
Södra Kretsen av Geografilärarnas förening, efter det att den avgående styrelsen
beviljats ansvarsfrihet, att lägga ner verksamheten.
Under flera års tid har styrelsen tvingats arbeta utan att vara fulltalig och aktiviteter som anordnats har till och med tvingats ställas in för att de har lockat för få eller
inga deltagare alls. Jag tror att problemet
är allmänt, kanske med några undantag,
och drabbar hela det som kan kallas för
Föreningssverige.
Om detta beror på ökad arbetsbelastning på fältet eller är ett utslag av en tidens anda, kan vi låta vara osagt. Givet är
att det för oss i Södra Kretsen inte kändes
meningsfullt att försöka dra runt verksamheten ett år till.
Droppen för oss blev naturligtvis när
vår engagerade och driftige ordförande
Magnus Grahn blev sjuk och senare avled.

Våra kvarstående ekonomiska medel kommer att överföras till Riksföreningen och
förhoppningsvis bli ett välkommet tillskott
till någon Krets som kämpar vidare.
Som kuriosa kan nämnas att Södra Kretsen återuppstod 9 maj 1990 med Ingvar
Andersson, Ulf Erlandsson, Solveig Mårtensson och andra idésprutor och engagerade och drivande personer, efter flera års
Törnrosasömn.
Under årens lopp har många arrangemang anordnats till stor glädje för deltagare och arrangörer. Inte minst kan Geografidagar x flera nämnas, samt naturligtvis alla de resor som företagits.
Jag vill i det sammanhanget speciellt
nämna de som Magnus Grahn och Lena
Eskilsson stått bakom, som Mön, Manchester, Tanzania och nu senast Berlin.
Södra Kretsen får nu leva vidare i vårt
minne.
Styrelsen/Bengt Nilvén.
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notiser
Välkommen till Geografdagarna
2018
Karlstads Universitet 30–31 okt
Notera i din kalender och planera för deltagande
Tema: Geografiska framtider
Målgrupp: Geografilärare på alla nivåer –
från förskola till högskola/universitet
Arrangörer: Karlstads universitet i sam-

iGeo – the International
Geography Olympiad

Den internationella geografiolymipaden är
en tävling för 16–19 åringar över hela världen i geografikunskaper. Ungdomarna ska
representera olika länder. För att ett land
ska vara med krävs en egen nationell tävling där vinnarna sedan får åka på den internationella olympiaden – fyra vinnare
får åka. Geografilärarnas Riksförening är
intresserade av att starta en svensk uttagning till och medverkan i iGeo och undersöker nu dessa möjligheter.
Den internationella tävlingen utgörs av
fyra–fem dagars tävlande genom att göra
olika test i geografi. Varje land har också
en vuxen lagledare som följer med de tävlande ungdomarna. Tävlingen sker på det
engelska språket och flyttar runt till olika
platser i världen. Detta året är det Quebec
City i Kanada.

arbete med Geografilärarnas förening och
Nationalkommittén för geografi.
Program: https://www.kau.se/geografi/geo
grafdagarna-30-31-oktober-2018

	
  

På webbsidan för olympiaden finns målen för tävlingen. De handlar bland annat
om att stimulera intresset för geografiämnet, lyfta fram betydelsen av kunskaper i
geografi samt organisera så att ungdomar
runt om i världen kan mötas och utbyta erfarenheter.
Här hittar du webbsidan: http://www.geoolympiad.org/
Låter det intressant? Vill du vara med?
Hör av dig till Anders Fridfeldt eller David
Örbring
anders.fridfeldt@natgeo.su.se
david.orbring@gmail.com
Mvh
David Örbring
Ordförande i Geografilärarnas Riks
förening
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IGU-CGE – Commission of
Geography Education

Internationell plattform för undervisning
och forskning i geografi.
Finns nu på Facebook: https://www.facebook.com/igucge/
Webbsida: http://www.igu-cge.org/index.
htm

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

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

Stockholmskretsen och Östra kretsen

Kontakt: Karin Wakeham, Tel: 0704-36 62 38
Mejl: karinwakeham@hotmail.com

Vänerkretsen

Ordförande: Henrik Sahlin
Sekreterare och kassör: Ann Engström Åberg,
Hjortronstigen 2, 695 30 Laxå,
tel: 0584-124 23, 072 214 07 16
mejl: ann.engstrom-aberg@telia.com

Västra kretsen

Ordförande: Anneli Andersson-Berg (Katrine
lundsgymnasiet), 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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