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MEDLEMSBREV 
Hej, alla Ájtte Musei Vänner! 
Det nya verksamhetsåret har redan hunnit en bit på väg. Vid årsmötet fick vi en ny ordförande

och en ny hedersmedlem. Dag Nilsson vill trappa ner. Han har varit en drivande och idérik 

ordförande och i sanning gjort ett gott ”Dags-verk” för vänföreningen. Vi är glada att få ha 
honom kvar som ersättare i styrelsen. Torbjörn Arnold avtackades och belönades med välförtjänt

 hedersmedlemskap för sina mångåriga insatser på olika områden för föreningen. Vår nya 
ordförande är Katarina Pirak Sikku, som kommer att presentera sig själv i nästa medlemsbrev.

Styrelsen ser fram emot att få arbeta med henne. På vår hemsida ajttemuseivanner.se kan du 
ta del av hur den nya styrelsen ser ut och också läsa åsmötesprotokollet.


   Verksamhetsplaneringen är i full gång. Närmast i tid ligger det stora Nordenskiöldsloppet, som 
gick av stapeln den 10 april där vädrets makter var gunstiga. Dagen före berättade Olle 
Backman, som skrivit en bok om loppet, historien om världens hårdaste skidtävling. 
Föreläsningen gavs även på engelska. Det är ett arrangemang i samarbete med Ájtte, 
Jokkmokks kultur- och fritidsförvaltning och Red  Bull – Den 6 maj föreläser Åsa Össbo om sin 
avhandling ”Nya vatten, dunkla speglingar” om vattenkraftsutbyggnaden i renskötselområden. - 
Midsommarsöndagen ser Seth Högling traditionsenligt till att vi får besöka skogssamebyn Udtja.  
Anmälan sker till Seth, mobiltelefon: 070 – 321 54 20.

  Fortfarande ligger endast på planeringsstadiet avsikten att till hösten anlita Maj-Lis Skaltje att 
berätta om jojk och Gellivareprofilen Bertil Warg om sitt Sjaunja med omvittnat vackra bilder.  -  
Gärna och tacksamt tar vi emot förslag både till programpunkter och ämnen till våra småskrifter.


   Tisdagen den 24 maj kl 18.00 hålls informationsmöte i Fjällträdgården om sommarens 
helgtjänstgöring. Du är varmt välkommen att delta. Styrelsen kan inte nog vädja till 
medlemmarna att hjälpa till  några timmar en lördag/söndag. Klarar vi inte bemanningen måste 
trädgården hålla stängt under sommarhelgerna. Arbetet är ideellt och den rika lönen – som är 
helt skattefri - består bl.a. av intressanta möten med blomsterälskare från världens alla hörn. 
Anmälan till undertecknad tel. 0971/20050. - Sommarens arrangemang i Fjällträdgården 
planeras av dess ledning. Vi vet dock redan att gudstjänst kommer att hållas och att Torbjörn 
Arnold  genomför två guidade vandringar.


2017 års småskrift handlar om Nordenskiöldsloppet och håller på att ställas samman 

av rutinerade Åsa Lindstrand.


Jokkmokk en dag i april i ljuvt och ljumt vårregn.


 Styrelsen genom Birgit Sandahl (v. ordf)

Med en önskan 
om en skön  
och fin 
sommar till dig!


