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kretsar kallar

Mycket av kretsarnas verksamhet annonseras först och ibland endast på  Geografilärarnas 
riksförenings sajt www.geografilararnas.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.

För närvarande har kretsarna inget att annonsera.  
Håll utkik på hemsidan för uppdateringar. 

notiser

Ny webbsida för GR
Se http://geografilarnas.se

IGU-CGE – Commission of 
Geography Education
Internationell plattform för undervisning och 
forskning i geografi.
Finns nu på Facebook: https://www.face 
book.com/igucge/
Webbsida: http://www.igu-cge.org/index.htm

Facebook och Twitter
Geografilärarnas Riksförening finns på Face-
book och Twitter
Facebookgrupp: Geografilärarnas Riks-
förening
Twitter: Geografilärare

Geografidagarna år 2020 i Uppsala 
kommer att flyttas fram till hösten 
2021

kontakt med kretsarnas styrelser

Fullständiga uppgifter om kretsarna, deras styrelser och verksamhet finns på
www.geografilararnas.se

Stockholmskretsen och Östra kretsen
Kontakt: Karin Wakeham, Tel: 0704-36 62 38
E-post: karinwakeham@hotmail.com

Kronobergskretsen
Ordförande: Patrik Bengtsson
E-post: patrik.bengtsson@vaxjo.se

Vänerkretsen
Ordförande: Henrik Sahlin
Sekreterare och kassör: Ann Engström Åberg,
Hjortronstigen 2, 695 30 Laxå, 
tel: 0584-124 23, 072 214 07 16
E-post: ann.engstrom-aberg@telia.com
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I utställningen FÄLTARBETEN på 
Kalmar Konstmuseum samlas 12 konst-
närer som alla använder sig av landskapet 
som medel och som bakgrund för de be-
rättelser de förmedlar. Genom vandringar, 
sinnesintryck, inspelningar, minnesarbete, 
performance och arkeologiska verktyg, 
dokumentation, olika former av måleri har 
konstnärerna hittat olika sätt och perspek-
tiv att närma sig landskapet. Besökaren tas 
med till platser som Öland, amerikanska 
nationalparker, stränder i England och Po-
lens landsbygd, till norra Sveriges skogar, 
till resor över Tyskland och Schweiz, till 
frontlinjen i Mosul, Svarta havet i Turkiet 
och Röda havet i Jordanien. Genom land-
skapet berör utställningen teman som natur 
och kultur, personliga och kollektiva min-
nen, platser och deras olika och mer eller 
mindre glömda historier, vittnesmål kring 
händelser och sinnesintryck av ljus, färg, 
form och ljus. 

 I utställningen finns bland annat konst-
nären Henrik Anderssons verk Varaktigt 
övergiven. Denna del av utställningen be-
står bland annat av en fältguide med foto-
grafier, texter, äldre kartmaterial och nu-
tida satellitbilder. Fältguiden tar sin ut-
gångspunkt i den försvarslinje vid namn 
Föralinjen, som byggdes 1939-1940 på 
norra Öland för att försvara Sverige från 
en eventuellt tysk invasion. I arbetet med 
fältguiden har Henrik Andersson samarbe-
tat med kulturgeograferna Johanna Adolfs-
son och Maja Lagerqvist samt historiken 
Axel Andersson.
 Utställningen Fältarbeten visas på Kal-
mar konstmuseum mellan 12/09 och 29/11 
2020. För mer information se https://www.
kalmarkonstmuseum.se/exhibition/faltar-
beten/.

 


