LINNÉ hyllas i Jokkmokk torsdag 23 maj
2019
Vi hyllar vid detta årsmöte Carl von Linné med viktigt föredrag
om Linnés hela livsverk tolkat av professor Gunnar Broberg i
hans nya stora biografi om Linné

Program
Torsdag 23 maj 2019
Plats: Kunskapens Hus , Jokkmokk

Föredrag av Gunnar Broberg och samtal 15- 17 00
Uppvärmning med samtal i grupper från 13 00 ( tala med Björn Anders L)
Kaffe med tilltugg serveras från kl 14 och framåt
Föredraget och samtal kl 15-17
Årsmöte LinnéSamfundet Polcirkeln kl 17 – 18
Konstituerande styrelsemöte öppet för intresserade medlemmar kl 18 – 19 00
Kvällsmål och samvaro (bokad anmälning) från kl 19 15
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Egna utflykter fredag 24 maj och lördag 25 maj
Hör av dig till styrelsen så ger vi tips om utflykter och sevärdheter i omgivningen

Resealternativ till Jokkmokk
Tåg från Stockholm C till Murjek station, buss strax efter till Jokkmokk
Flyg till Luleå och buss till Jokkmokk
Flyg till Kiruna och bussbyte via Gällivare till Jokkmokk
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 8264 40531099075. Genom att du betalar årsavgiften 100 kr stöder
du det pris vi delar ut till en vinnare i vår botaniktävling. Priset går till den person eller
organisation som enligt vår förening under senare året bäst främjat naturens botaniska
rikedom i Jokkmokk kommun.

Kontaktuppgifter för anmälan och frågor om program om Gunnar
Broberg föredrag och om Linnésamfundets årsmöte mm:
Björn Anders Larsson
0762-48 30 56

Ordförande i Linnésamfundet Polcirkeln
bjorn-anders.larsson@nordeg.se

Elise Tullnär Nilsson Kulturföreningen Gamla Apoteket
073-047 11 25

elise.tullnar-nilsson@telia.com

Rigmor Hulth
070-357 13 65

gamla-apoteket@telia.com

Varmt välkomna !
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Linnésamfundet Polcirkeln har årligt stöd av Kulturföreningen Gamla
Apoteket, Vuxenskolan, Kulturförvaltningen i Jokkmokks kommun,
Ájjte Musei vänner
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