Medlemsbrev hösten 2014
Hej alla museivänner!
Sommaren är kort, alldeles för kort – hösten redan här med allt vad den innebär: avrustning i
trädgården, sylt- och saftkok, jakt, fiske och jag vet inte allt. Somliga flyr kanske landet inför
stundande höstrusk och vinter, men vad har hänt sedan mitt förra brev?
Vi inledde sommaren med den traditionella resan till Udtja sameviste och sista veckoslutet i
juni hade vi korvgrillning, föredrag och musik och sång i fjällbotaniska trädgården.
Torbjörn Arnold har vid flera tillfällen guidat och berättat om unika medicinska örter och flera
av oss Jokkmokkare har varje veckoslut jobbat med service i oasen vid Kvarnbäcken.
Ájtte Musei Vänner uppvaktade vid Ájttes 25-årsjubileum med en gåva av 10 000 kr för inköp av lämpligt föremål till museets samlingar och har bidragit med en slant för inköp av
möbler till trädgården.
Vid säsongsavslutningen åkte alla sommarjobbare till Edefors och Laxholmen där
hembygdsföreningen berättade om det anrika fisket som bl a finansierade uppförandet av
Uppsala Universitet och Gammelstads kyrka. Laxfisket var en tid även en av Luleå stads
största inkomstkällor. Vi lunchade på Tree Hotel och på hemresan välkomnade Vuollerims
hembygdsförening oss med information, kaffe och jordgubbstårta! Det ni….kom och jobba
nästa sommar så får ni uppleva något liknande!
Vår förening arrangerade ett boksläpp i slutet av augusti då renskötaren och åldermannen
Apmut Ivar Kuoljok presenterade boken Apmut – Jåhttesábme, en ungdomsbok på Lulesamiska. Många lyssnare bjöds på renchips och dryck och det hela avrundades med att Nina
Wahlberg sjöng två av författarens tonsatta dikter.
Nu skall ni inte tro att vi plundrat föreningskassan. I år har vi fått en bra slant, 23 000 kr, av
kommunens s.k. Kupp-medel och några tusen av Vuxenskolan och det tackar vi för!
Vi har ekonomi för att fullfölja ytterligare några aktiviteter:
-”Den helige i päls” en film om björnen i myt och verklighet.
-Tannak – renspårning med IT-teknik, Susanne Spiik och Karin Kuoljok.
-Några natur- och kulturskatter i Lule älvdal, Mats Karström.
-Björnpredation på ren och kalvning i hägn, Rune Stokke.
Jag avslutar dessa rader med en vädjan till er medlemmar med önskemål om synpunkter på
vår verksamhet. Kontakta oss – Du finner oss på vår hemsida: www.ajttemuseivanner.se!
Vi ses på årsmötet på Ájtte under vintermarknaden 2015 – VARMT VÄLKOMNA!
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