Dansk Geofysisk Forenings Rejselegat
Ansøgningsfrist 1. november 2014
Målgruppe:
2.-dels geofysikstuderende ved KU, DTU og AU, som ønsker dækning af
registreringsgebyr og rejseudgifter ved deltagelse i konferencer, møder,
feltarbejde, udlandsophold eller lignende.

Støtte:
Op til 10.000 kr. årligt, der deles ud i flere portioner.

Ansøgning:
Skal indeholde beskrivelse af formål, forventet budget, en kopi af bachelorbevis/karakterudskrift samt udtalelse fra vejleder eller lignende. Der skal
efterfølgende afleveres en kort redegørelse. Ansøgningen skal sendes til
foreningens postadresse.

Indlæg i medlemsbladet KVANT
DGF’s medlemmer opfordres til at skrive artikler til KVANT.
Læs mere på: www.kvant.dk – artikler kan indsendes til:
E-mail: kvant@kvant.dk
Bestyrelsen for Dansk Geofysisk Forening 2014-2015:
Mathilde Thorn Ljungdahl, formand
E-mail: mathilde.thornp@gmail.com

Maja Sølling Cray, kasserer
E-mail: majabom@hotmail.com

Signe Hillerup Larsen, næstformand
GEUS
E-mail: signe.hillerup@gmail.com

Iben Koldtoft
Is og Klima, KU
E-mail: iben-koldtoft@hotmail.com

Andreas Lemark
E-mail:andreas.lemark@gmail.com

Trine Schmidt Jensen
E-mail: kaffeplet@gmail.com

Jens Haldrup
E-mail: jensnrh@gmail.com
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Is og Klima
Rockefeller Komplekset
Juliane Maries Vej 30
DK-2100 København Ø
Postgiro nr.: 5 42 52 55
E-mail: dgf@gfy.ku.dk
http://www.dgf.gfy.ku.dk

Dansk Geofysisk Forening
Program efterår 2014
Tema: Det Arktiske efterår!
TORSDAG DEN 9. OKTOBER 2014 KL. 19.00
”Klimakommunikation og Arktis som budbringer”
ved Lill Rastad Bjørst
Adjunkt ved CIRCLA, Aalborg Universitet

TORSDAG DEN 4. DECEMBER 2014 KL. 19.00
JULEAFSLUTNING MED GLÖGG OG ÆBLESKIVER
”Bliv klogere på Arktis og Grønland”
ved Henning Thing
Center for Is og Klima, Københavns Universitet
Alle arrangementer foregår i Frokoststuen på Is og Klima afdelingen,

Juliane Maries Vej 30, DK-2100 København Ø
Alle er velkomne

Klimakommunikation og Arktis som budbringer

Bliv klogere på Arktis og Grønland

Arktis handler ikke altid kun om isbjørne og
is. Grønlands Selvstyre har isbjørnen som sit logo,
da den også i Grønland anses for at være et kraftfuldt symbol. Men for den grønlandske regering (Naalakkersuisut) har den ikoniske (klima)bjørn og de illustrative billeder af isbjerge i
klimakommunikationen også problematiske implikationer, der kan være uforenelige med den grønlandske regerings ønske om industriel udvikling.
Med det nyindførte selvstyre i Grønland er nødvendigheden for vækst i nye energikrævende erhverv
øverst på dagsordenen og dette i en tid, hvor både
”negative” og ”positive” effekter af klimaets forandringer præger fremtidsudsigterne. Glæd dig til en
aften med fokus på klima, medier, politik, videnskab og samfundsudvikling i Grønland.

Hvorfor hedder Grønland ikke Island?
Hvorfor har et lillebitte kongerige ved Østersøen en
kæmpestor ø i Nordamerika?
Hvorfor har især europæere så ihærdigt gennem århundreder forsøgt at udforske Arktis?
Til DGF's juleafslutning 4. december kan du få svar
på disse og andre spørgsmål, når Henning Thing
(fra Center for Is og Klima) causerer over de rigt
illustrerede emner, medens julesneen (måske) falder
blidt udenfor.

