Jokkmokk i december 2020

Hej museivänner,
Med snön sakta dalande ned så är det snart dags att summera år 2020. Vi
befinner oss mitt i tjaktjadálvve, höstvintern, tiden då renarna kommer ned från
fjället för att ta plats i vinterbetesland, julen står för dörren och förberedelserna
inför vintermarknaden är i full gång.
År 2020 kommer inte på något vis gå oss obemärkt förbi, snarare är det ett
av de mest dramatiska åren i efterkrigstidens historia. Covid -19-pandemin har
gjort att ingenting är sig likt. Museets och Ájtte Musei Vänners verksamhet har
gått på sparlåga sedan i mars. Inga sedvanliga föreläsningar har varit möjliga att
genomföra och vintermarknaden i februari kommer att hållas digitalt, det sätt
som vi lärt oss att mötas på då social fysisk distansiering varit nödvändig.
Under hösten har föreningens förre ordförande Dag, och vice ordförande
Gitten lämnat oss. Vi minns dem båda med glädje, deras engagerade och
inkluderande arbete för att lyfta fram föreningens och museets verksamhet.
Trots det något mörka året ser föreningen fram emot 2021 med tillförsikt.
Stipendiat har utsetts och kommer i sedvanlig ordning presenteras vid
vintermarknaden. Katarina Spik Skum, författare till årets småskrift, håller på att
sätta ihop det sista innan materialet ska få layout och därefter skickas till
tryckeri. Förhoppningsvis kommer det så småningom också blir möjligt att
anordna föreläsningar och ha öppet museets utställningar.
Till sist vill styrelsen tacka för förtroendet för det gångna året och hälsar
alla medlemmar välkomna på årsmötet tisdagen den 2 februari 2021. En
hälsning från Ájtte Musei Vänners valberedning får avsluta detta medlemsbrev:
Hej, det är tid att förbereda nästa års val till olika
förtroendeposter. Årsmötet i februari väljer revisorer,
styrelse med ordförande samt förstås valberedning. Vill du
föreslå någon eller kan du tänka dig att engagera och
kandidera till någon uppgift? Hör av dig innan Lucia till
någon
i
valberedningen
(t.ex.
e-post
nordvallfalck@gmail.com, tel. 070-605 53 42, Erika).
Tack från Liz-Marie, Anna-Clara, Kjell-Åke & Erika
Ps. Förslag på valberedare lämnas direkt till ordförande
Ann-Marie eller till vice ordförande Marcus Ds.

/Styrelsen för Ájtte Musei Vänner genom
Marcus Sjaggo

