
 

Hej alla museivänner, 

Medan den varma vårsolen ger hopp om grönskande trädgårdsland och blommande 

buskar och träd lägger vi det mörka vinterhalvåret bakom oss. Årsmötet där gamla 

medlemmar blandades med ett par nya till en styrelse med förtroende att driva det 

fortsatta arbetet med det som står i stadgarna, nämligen ”att verka för ett ökat 

intresse för Ájtte, Svenskt fjäll- och samemuseum, samt genom sin verksamhet bidra 

till museets utveckling”. Ann-Marie Smeds valdes till ny ordförande att ta vid efter 

avgående Stefan Mikaelsson och fortsätta driva föreningens arbete framåt 

tillsammans med övriga i styrelsen. Före årsmötet 2019 fick vi möjlighet att lyssna till 

ett intressant föredrag om "duodji", om dräkter, traditioner och nyare inslag av Lise 

Tapio Pittja. Vi som är nya i styrelsen är Ann-Marie Smeds och Magdalena Johansson. 

Vi bor båda i Jokkmokk. Ann-Marie har arbetat inom olika områden, mest med 

jordbruks- och trädgårdsarbete samt undervisning. Magdalena har erfarenhet av 

arbete på Ájtte museum. Det känns spännande att komma med i föreningens 

styrelsearbete, tycker vi. 

På vår hemsida hittar du information om den nya styrelsens sammansättning. Du 

som medlem kan också ta del av Ájtte Musei Vänners arbete via sociala medier, 

www.ajttemuseivanner.se eller facebook. Vi syns också på www.jokkmokk.se i 

evenemangskalendern, på Jokkmokks digitala anslagstavla på Apotekshusets vägg 

mot Storgatan samt via affischering på anslagstavlor runt om i Jokkmokk, då vi 

presenterar spännande föreläsningar och andra roliga aktiviteter. 

Midsommarafton firas i Jokkmokks fjällträdgård där Ájtte håller i programmet. 

Medlemmar som önskar göra en insats är välkomna att höra av sig till Elina Nygård, 

tel. 0971-170 26. 

Under midsommardagen gör vi traditionsenligt en bussutflykt till Udtja. Resmålet 

som är både vackert och historiskt intressant kräver speciellt tillstånd för att få 

besöka. I år kommer Michael Teilus att berätta skogssamebyns historia. Medlemmar 

deltar kostnadsfritt. Anmälan görs till ordförande Ann-Marie Smeds tel. 070-331 77 

96 eller Marcus Sjaggo tel. 070-302 senast tisdag den 18/6 2019. 

Årets stipendiat, Lilian Ryd, är född i kommunen men numera bosatt i vår södra 

landsända, men till 2020 års vintermarknad kommer hon att hålla sin föreläsning. 

Hennes arbetsmetod grundar sig på upprepade intervjuer med äldre jokkmokksbor. 

Du som är medlem får, förutom att du stödjer Ájttes verksamhet, inträde till museet 

och Jokkmokks fjällträdgård. Du får 15 % rabatt i museibutiken. Hos Jokkmokks Tenn 

får du också 15 % rabatt, men det gäller enbart inköp av produkt, ej 

reparationsarbeten av smycken. Hos C/O Gerd får medlemmar 5 % rabatt utöver 

fabrikspriset. Fabrikspriset innebär 10 % rabatt jämfört med i annan butik. 

2019 års småskrift berättar om 100 år av samisk tidningshistoria, spännande och 

intressant läsning utlovas! Text skrivet av Åsa Lindstrand och Victoria Harnesk. 

Mycket nöje! 

Vi uppskattar självklart om du hör av dig med förslag till programpunkter och 

aktiviteter eller andra synpunkter på vårt arbete. 

/Styrelsen genom Ann-Marie Smeds 

http://www.jokkmokkstenn.se/
http://careofgerd.com/

