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MEDLEMSBREV 
Hej, alla Ájtte Musei Vänner! 
Äntligen är vintern här. Jag gillar både mörkret och kylan. Det är grafiskt vackert den här 
årstiden. Så det är bara att njuta. Nu väntar ett nytt år med nya spännande åtaganden.


Jag som skriver detta är Katarina Pirak Sikku och jag valdes som ordförande vid årsmötet 2016. 
Jag har nog nästan vuxit upp på muséet. Ett av mina drömyrken var museitjänsteman. Och jag 
gjorde en pryo på Jokkmokks museum under ledning av Hans Andersson. En dröm, jag fick 
bland annat fritt botanisera bland föremålen. Det har varit lärorik tid och jag ser fram emot att 
tillsammans med styrelsen ta mig an de nya utmaningar som väntar oss den närmaste tiden. Vi 
har ju bl.a. bestämt att vi ska hålla ett framtidsseminarium i vinter och diskutera Ájttes framtida 
verksamhet utifrån vårt, besökarens, perspektiv.  


Nu vill vi ha lite hjälp av er medlemmar. Styrelsen för Ájtte Musei Vänner planerar för våren. Har 
du någon idé på en aktivitet som du tycker vi ska genomföra hör av dig till mig eller någon annan 
i styrelsen. Höstens aktiviteter är avklarade. Bertil Warg och Mats Olausson talade om Sjavnnja. 
Ett trettiotal åhörare kom och föreläsningen var uppskattad. 


I sommar har vi engagerat oss som vanligt i Fjällträdgården. Varje helg från midsommar till 
höstens stängning har vi varit och arbetat. Det är ett trevligt och avkopplande arbete. Ingrid 
Hellberg och Alicia Brandt var sommarens trädgårdsmästare. De har engagerat sig för att göra 
trädgården ännu mer besöksvänlig och vacker. Vår hedersmedlem Seth Högling har varit i 
trädgården nästan varje dag. Det fanns ett hot om att trädgården skulle ha stängt under 
personalens lunchtid. Så både Seth och Birgit Sandahl har ställt upp för att hålla öppettiderna. 


Nu har vi i styrelsen tagit ett beslut att inte arbeta under helgerna i trädgården nästa sommar. Vi 
har engagerat oss i cirka tio år. Anledningen till att vi började var att Jokkmokks kommun drog in 
sitt bidrag till trädgården. Och av den anledningen skulle trädgården var stängd på helgerna. Vi 
tyckte inte det var god PR för vare sig museet eller kommunen att en av sommarens attraktioner 
skulle vara helgstängd. Så vi har hängt i.  


Nu har vi tagit det beslutet för vi ser att allt färre medlemmar vill lägga sin lediga tid för arbete på 
Fjällträdgården under helgerna.  Och vi i styrelsen tolkar ointresset som att det inte är det vi ska 
prioritera. Det här frigör mycket av vår kraft. Och vad ska vi nu göra? Vi vill inte lämna 
Fjällträdgården. Men engagemanget måste vara annorlunda. Och hur skulle det se ut? Vi är 
tacksamma för våra medlemmars idéer. Det här beslutet gör att vi har mer fria händer att fundera 
ut var vi saka lägga vår kraft och engagemang. Och det ska bli spännande att se vilka idéer som 
föds och vilka vi kommer att genomföra. 


Jag vill önska er en god fortsättning på vintern.

Ha det gott och lev väl!


Med vänliga hälsningar

Katarina Pirak Sikku

Ordförande



