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MEDLEMSBREV 
Hej alla Ájtte Musei Vänner! 
Medan vårens solflöde har sin gång mot väst över det vita snötäcket och musiken från takdropp 
gläder sinnet, skrivs detta medlemsbrev. Bakom oss ligger årsmötet och marknad, både väl 
genomförda. Till ordförande omvaldes Katarina Pirak Sikku. Eva Gunnare avtackades och till ny 
ersättare hälsades Elli Kari Stokke Grufvisare välkommen. Eva har bidragit med många goda 
förslag och idéer bland annat, och vi tackar henne varmt för hennes insatser. På vår hemsida - 
www.ajttemuseivanner.se - kan Du ta del av den nya styrelsens sammansättning. Där kan du 
också se, att Edvin Nilsson, legendarisk parkvakt i Sarek, blev årets stipendiat. Dessvärre 
framkom vid årsmötet att ett par medlemmar fått kallelsen alldeles för sent, fastän att utskicket 
lämnats till posten i god tid enligt stadgarna. Vi är ledsna för den försenade postgången och 
tänker därför nästa gång göra utskicket ännu tidigare. Det framkom även, att en del medlemmar 
inte uppmärksammat, att våra medlemsbrev inte sänds ut med vanlig post utan enbart 
publiceras på hemsidan. Föreningens eget programinslag under marknaden på temat ”Vad är 
kolt?” blev lyckat. Slutsålt!


Verksamhetsplanering är i full gång. Närmast på programmet står Olle Backmans föreläsningar, 
en på svenska och en på engelska, den 14 april om Nordenskiöldsloppet, dagen före den stora 
tävlingen. Eva Gunnare och Nannie Fredriksson berättar Vandringslust i livet lördagen den 20 
maj. Midsommarsöndagen gör vi traditionsenligt en bussutflykt till vackra och intressanta Udtja. 
Medlemmar reser gratis. VI avser också under året uppmärksamma den lilla kulturskatt 
vänföreningen har samlat ihop genom åren med start 1992 i form av småskrifter. Det är tänkt att 
bli ett antal föreläsningar av några av författarna. Årets största projekt är dock den så kallade 
Visionsdagen, som ska äga rum i oktober, en brett upplagd aktivitet, där tankar och visioner om 
Ájtte Musei framtid och verksamhet är det centrala. Det kommer att bli en spännande dag med 
flera föreläsare och infallsvinklar. 


Vi brukar alltid i vårbreven be er om hjälp i Fjällträdgården under sommarhelgerna. Så icke i år. 
Eftersom det blivit svårare för oss att klara av bemanningen, har styrelsen beslutat stödja 
Fjällträdgården med en penninggåva i stället. Vi har gett 10.000 kronor, hälften avsedd till 
föreläsningar, hälften till inköp av redskap och insamling av växter. Ledningen för Ájtte och 
Fjällträdgården planerar nu nya rutiner för vår fina trädgård. Vi i styrelsen tackar alla er, som gjort 
en god och uppskattad insats under gångna sommarhelger. 


Med detta avslutas detta medlemsbrev med en önskan om en fin och skön sommar. Kanske blir 
det en rundvandring och upptäcksfärd i Fjällträdgården och ett besök i museet i vårt hjärta? Vi 
blir glada om Du hör av Dig med förslag till programpunkter och synpunkter på verksamheten. 


Styrelsen genom Birgit Sandahl (v. ordförande)


