Hej museivänner

MEDLEMSBREV ÁJTTE MUSEI VÄNNER

Oktobermörkret sänker sig tidigt om kvällen och då finns tid att sätta sig i soffan med en god
kopp kaffe och kanske läsa årets småskrift som blivit en riktig succé. Författaren till skriften,
Katarina Spik Skum, med masterexamen i duodje/slöjd höll i maj en digital föreläsning om
just lulesamiska skoband. Runt 30 personer kopplade upp sig för att få ta del av ämnet.
En fredag i början av oktober gästade två av styrelsens ledamöter kommunbiblioteket i
Jokkmokk och Ájtte med syfte att presentera föreningens verksamhet och de fina utgivna
småskrifterna. Vi kan så äntligen locka med såväl fysiska som digitala aktiviteter, håll utkik
efter oss - vi har intressanta föredrag på gång!
Härliga hösthälsningar till Er alla! /Styrelsen för Ájtte Musei Vänner

Och vinnaren är…
JON LINDBERG, 10 ÅR, BLEV FÖRSTAPRISTAGARE I ÁJTTE MUSEI VÄNNERS
FOTOTÄVLING FÖR UNGA
Sommarens fototävling för barn och unga
visade sig vara ett uppskattat inslag för besökare i fjällbotaniska trädgården. Pris om 300,
400 och 700 kr har till tre lyckliga vinnare
delats ut. Så här beskriver fotografen varför
just hens bild passar in på juryns uppmaning
om att fota en bild ’som är vacker på ett
annorlunda sätt, fotograferats ur ett annorlunda perspektiv eller ovanlig vinkel eller
kanske lurar åskådaren’:
Här är mitt bidrag. Bilden är tagen den 2 juli och
föreställer ett torn av stenar. Jag tycker att den är fin
och lurar betraktaren lite då tornet ser stort ut fast det
egentligen är väldigt litet!

PÅ GÅNG
Författaren till matkulturboken Aitta och tillika kunskapsförmedlaren Per Huuva kommer att hålla ett föredrag i Hörsalen på Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum.
Ursprungsmat med rötter i den samiska och tornedalska
matkulturen är temat. Per ska berätta om den kunskap
som förmedlats mellan generationer och utvecklats tillsammans, kunskap som präglas av varsamhet och hushållning. Arrangemanget är ett samarbete med museet.
Skriv in lördag 30/10 kl. 13.00 i din almanacka!
Anders Rimpi, årets mottagare av föreningens
stipendium, och Samefolkets redaktör Åsa Lindstrand
kommer att ha ett samtal om lulesamiska språket i
början av 2022. Håll utkik efter datum på vår hemsida.

VÅRA SMÅSKRIFTER
Arbetet med den nya småskriften pågår för fullt. Alla
förväntansfulla läsare får vänta till början av nästa år då
skriften väntas vara klar. Du som löser medlemskap i
föreningen Ájtte Musei Vänner får alltid senaste utgåvan
kostnadsfritt.
Vill du ge bort årets småskrift till en kär vän? Besök
museibutiken där du finner den samt våra tidigare utgivna skrifter.

MOTIONERA MERA
Vi vill uppmana till att skicka ett bidrag till arbetet att utveckla föreningen i form av en motion. En sådan ska ha
kommit till styrelsen senast den 1 december 2021. Se
kontaktuppgifter nedan.

KONTAKT
Du som vill komma i kontakt med oss, sänd ett e-brev på
adressen: museivanner@ajtte.com. Besök även vår hemsida för mer information och aktuella händelser med
mera: www.ajttemuseivanner.se
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