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Inbjudan 
Forskningsmingel med Rays*
För andra året i rad bjuder Vattenhallen Science 
Center in till Forskningsmingel tillsammans med 
forskarskolan Research Academy for Young 
Scientists, Rays. 

Alumner berättar om spännande forskning och 
erfarenheter från forskarskolan. 

Ulf Ellervik gästföreläser, professor i bioorganisk 
kemi vid Lunds Universitet, populärvetenskaplig 
författare till böckerna Ond kemi, Njutning och 
Den svåra konsten att leva (utgiven 2015) och 
känd från radio och tv. 

*Rays är en sommarforskarskola för elever som läser andra året 
på gymnasiet och som i framtiden vill bli ledare för forskning inom 
naturvetenskap, teknik eller matematik. Inför att 2016 års ansökan 
öppnar, anordnar vi evenemanget Rays Forskningsmingel för att 
berätta om vad vi gör och varför man som elev ska ta chansen 
att söka.  Forskningsminglet kommer att äga rum fredagen den 5 
februari 2016 kl 13-16 på Vattenhallen Science Center vid LTH i 
Lund. 

Vi inbjuder härmed gymnasieklasser att delta vid vårens 
Forskningsmingel. Kom och lyssna till spännande föreläsningar 
med unga forskare! Mingla med sommarforskarskolans 
arrangörsgrupp och alumner från tidigare års forskarskolor. 

Dina elever får höra om hur det är att forska som ung och 
vilka dörrar deltagande i Rays kan öppna. Detta ger också ett 
smakprov på livet som väntar efter gymnasietiden. Kom till 
Vattenhallen med hela eller delar av din klass och sprid gärna 
informationen till dina kollegor.

Tveka inte att kontakta arrangörsgruppen om du har frågor. 
Anmäl intresse i förväg inför eventet till stefan.zamudio@kansli.lth.
se.  Mer information och program för Forskningsminglet skickas 
ut i början av vårterminen.

Varmt välkomna! /Rays arrangörsgrupp 2016
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Ulf Ellervik
I föreläsningen Den svåra 
konsten att leva diskuterar 
Ulf människans livslängd och 
hur vi med hjälp av läkemedel 
lyckats öka vår medellivslängd 
dramatisk de senaste 100 åren. 
Samtidigt som medellivslängden 
ökat har människans maximala 
livslängd inte följt med. Varför 
är det så? Varför lever vi inte 
200 år? Svaret ligger som alltid 
i kemi. 
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