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JULLA MÁJJA
RULLAR SNART
IGEN
Nu startar fortsättningsprojektet av
Julla Májja - den samiska
biblioteksbussen. Det här är det första
numret av våra månadsbrev som
kommer att skickas ut varje månad. 

Syftet med Julla Májja är att stärka
biblioteksverksamheten, den samiska
kulturen och den samiska identiteten. 

TIDIGARE ÅR
Under förra årets projekt som ägdes av
Storuman kommun köptes bussen in,
logotypen togs fram och inköp av
böcker och material genomfördes.
Kontakter knöts och rutter testades.
Bussen blev positivt mottagen av
besökarna. 



VILKA ÄR VI SOM
ARBETAR MED
PROJEKTET?
Projektledare
Nadja Grundström Fjellner 

Nadja Grundström Fjellner brinner för den
samiska kulturen och glesbygden. Nadja
kommer som chaufför av bussen att besöka
V8-kommunerna - Sorsele, Dorotea,
Vilhelmina, Malå, Lycksele, Norsjö, Åsele
och Storuman.

Det hon tidigare arbetat med är
turistbranschen varvat med jobb inom
hemtjänst, förskola och uppdrag som
karaktären Plupp. Efter det sadlade hon
om till lastbilschaufför med utbildning
som yrkesförare inom godstransport och
har sedan dess kört grus och rentransport. 

Hon gick estetiska programmet med
inriktning teater. Hon har gått flera kurser
i olika ämnen inom bland annat samiskt
språk, slöjd, foto och arrangörsutbildning. 
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Bästa sommarminnet
På sommaren trivs jag bäst på fjället.
Vackra kalvmärkningsnätter med
soluppgångar varvat med bad i iskallt
fjällvatten, kortspel i skenet från
stearinljusen och tid tillsammans med dem
man älskar.

Favoritmat 
Efterrätten är enligt mig den bästa rätten
men renskav i pitabröd med sallad och
vitlökssås är svårt att toppa.

Bästa bok
Pluppe jïh miesie, Plupp och renkalven

Bästa sommarminnet
Grilla korv ute till solnedgången 

Favoritmat 
Tjälknöl med potatisgratäng och sås på
torkad sandsopp.

Bästa bok
Stöld av Ann-Helén Laestadius

Projektmedarbetare
Marica Lagerström

Marica har en kandidatexamen inom
museologi med inriktning arkeologi från
Programmet för museer och kulturarv.
Marica har även läst fristående kurser
inom samisk religion, färglära och
konstvetenskap.
 
Hon har tidigare arbetat som
projektmedarbetare med att skriva
populärvetenskapliga texter om
skogshistoriska fenomen. Hon arbetar
också som vikarie på Sorsele bibliotek. 



VAD HÄNDER
FRAMÖVER?
Detta år kommer aktiviteter och
samarbeten med biblioteken vara i fokus.
Bussen ska nå ut till fler medborgare inom
V8-bibliotekens kommuner. 

Bussen ger biblioteken möjlighet att nå
utanför det fysiska biblioteket där den
samiska befolkningen är den främsta
målgruppen. Men även de andra
biblioteksanvändarna är viktiga för oss att
möta. 
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Vi håller just nu på att planera Julla Májjas
kommande rutt under 2022 i samråd med
V8-biblioteken och de Samiska
samordnarna. 

Ni kan kontakta oss på: 

JullaMajja@sorsele.se 
0952-14042

Foto: Ella-Kari Skum
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JULLA MÁJJA HAR
BÖRJAT ÅRETS
RESA
Under mars har Julla Májja förberetts
inför kommande resor. Vi har gått
igenom grejer, städat och gjort i
ordning bussen. Bland annat har vi bytt
dekaler på bussens utsida. 

Vi har haft ett flertal möten med V8-
biblioteken och de samiska
samordnarna och besöksdatum och
planer börjar på att växa fram. 

 

LÅNA BÖCKER
Bussen kommer att ha med sig ett
mindre bestånd av samisk- och
lokallitteratur under sina turer.

Vi har ordnat så att det går att låna
böcker via Julla Májja, dels från det
egna beståndet men även från böcker
som vi tar med oss från V8-biblioteken.
Böckerna går sedan att lämna hos ditt
närmaste bibliotek inom V8-
kommunerna eller lämna direkt till
Julla Májja.
 



VAD HÄNDER
FRAMÖVER?
Under denna vecka, vecka 14, hälsar Nadja  
på bibliotekspersonalen och de samiska
samordnarna i Malå, Lycksele och Norsjö,
för att bekanta sig med området och
planera för vilka platser bussen ska besöka
framöver.

Den 14 april kommer Julla Májja till
Sorsele kommun. Under skärtorsdagen
kommer självaste Plupp till Nalovardo. Det
är ett samarbete mellan Sorsele bibliotek,
Julla Májja och Nalovardo. Vid det nya
skidspåret - Pluppspåret, blir det
sagoläsning ur pluppböckerna för de
yngsta, något gott att smaka på och kanske
kan du även åka skidspåret tillsammans
med Plupp.
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Den 3, 4 och 5 maj följer
teaterföreställningen Kometsvans och
Stjärnglans - Giron Sámi Teáhter, med på
turné i Sorsele, Lycksele och Malå
kommun. Teatern kommer att besöka
förbokade skolklasser inom kommunerna.

Håll utkik på vår Instagram och Facebook
där vi uppdaterar vart vi är på väg och vad
som händer framöver. Det kommer även
lokal annonsering när något händer i just
din kommun. 

Kontakta oss på:
0952- 140 42 eller
jullamajja@sorsele.se

/Nadja Grundström Fjellner 
och Marica Lagerström
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PLUPP BESÖKTE
JULLA MÁJJA
I april hade Julla Májja, Sorsele
bibliotek och Nalovardo ett samarbete
som gjorde det möjligt för barn att
träffa Plupp. 

Barnen fick både ha sagostund med
högläsning från Pluppböcker och åka
skidor med Plupp i Nalovardos nya
skidspår - Pluppspåret. Dessutom fick
barnen festis, något gott att smaka på
och väldigt fint väder. 

 

KRAAPOHKE /
DOROTEA
Julla Májja stod utanför Dorotea
bibliotek den 20 april och
biblioteksanvändare fick bekanta sig
med projektledaren Nadja. Det blev
flera trevliga samtal i vårsolen.

Nadja besökte bibliotekspersonalen
under samma dag i Dorotea. Även
bibliotekspersonalen och de samiska
samordnarna i Åsele och Vilhelmina
har träffat Nadja för att planera Julla
Májjas besök framöver. 

 



KONSTSAMTAL OCH
AKVARELLMÅLNING
Bussen har nu fått byta till sommardäck
och är redo för äventyr på halkfria grus-
och asfaltsvägar. 

Nu i början på maj har förskolebarn fått ha
konstsamtal om Anita Midbjers akvareller
från boken "Lilli, Lávre och Saivofolket"
skriven av Elin Marakatt. 

Vi började med att samtala om bilderna
och vad barnen såg och upplevde. Sedan
fick barnen testa en talande läspenna och
lyssna på sagan på umesamiska via den.
Marica läste sagan på svenska. 

Efter vi läst boken målade barnen akvarell
och testade några grundläggande tekniker.  
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GIRON SÁMI
TEÁHTER
Giron Sámi Teáhter har även följt med på
en tredagars turné med föreställningen
"Kometsvans och Stjärnglans" mellan 3-5
maj i tre kommuner i samarbete med
biblioteken och de samiska samordnarna. 

Under första dagen på Julla Májjas mini
turné besökte vi Kristineberg i Lycksele
kommun. Elever och lärare som fick ta del
av föreställningen kom från Kristineberg
och med buss från Rusksele.

Under andra dagen på Julla Májjas turné
besökte vi Sorsele kommun.
Vi inledde dagen med besök på Ammarnäs
skola och fortsatte sedan nedströms
Vindelälven till Blattnicksele skola.

Under tredje och sista dagen på Julla
Májjas mini turné besökte vi Malå
kommun.

Maj 2022 Nummer 3

Elever och lärare kom från Malå skola till
den gamla gruvbyggnaden Laven för att
titta på föreställningen. 

Tack för att vi fick besöka er och vi hoppas
att ni fick en fin upplevelse.

Håll utkik på vår Instagram @jullamajja
och Facebook @jullamajja där vi
uppdaterar vart vi är på väg och vad som
händer framöver. Det kommer även lokal
annonsering när något händer i just din
kommun. 

Kontakta oss på:
0952- 140 42 eller
jullamajja@sorsele.se

/Nadja Grundström Fjellner 
och Marica Lagerström
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KREATIVT
SKAPANDE
I maj besökte Julla Májja ytterligare en
förskola, i Sorsele kommun, för att ha
konstsamtal om Elin Marakatts
barnbilderbok "Lilli, Lávre och
Saivofolket" (2021) illustrerad av Anita
Midbjer. 

Boken är tvåspråkig och finns bland
annat på alla fem samiska språken
parallellt med svenska. Den vi läste är
på umesamiska och svenska. 

Det är riktigt roligt att se barnens egna
tolkningar efter att vi samtalat om
akvarell och känslan i bilderna. Vi
inspirerades av Anita Midbjers
akvareller och barnen fick
experimentera och leka med färgerna. 

Barnen lyssnade på boken och målade akvarell.

"Lilli, Lávre och Saivofolket" skriven av Elin Marakatt.

JUNI PÅ SAMISKA
Biehtsiemánnuo (umesamiska) och
Biehtsemánno (lulesamiska) betyder
tallmånaden och kommer från att tallen
savar och innerbarken är passande att
skörda under denna tid. Ruffie är
sydsamiska kommer från att renen
skiftar päls nu. Geassemánnu betyder
sommarmånaden på nordsamiska.

Året i Sapmi - juni - Samer.se, https://www.samer.se/%C3%85ret%20i%20Sapmi%20-%20juni1.

1

https://www.samer.se/%C3%85ret%20i%20Sapmi%20-%20juni


JULLA MÁJJA
BESÖKER
FÖRSKOLOR I
NUARÁNE / NORSJÖ
Julla Májja rullade till Norsjö kommun den
3 juni och har tillsammans med
barnbibliotekarien Maria besökt förskolor. 

Barnen fick besöka bussen, låna böcker,
lära sig några samiska ord, upptäcka att
även mammarenar har horn och lyssna på
en berättelse.

Nadja läste ut boken "Gájuoh Muv! Gïjrra
Almien jah Enoken luvnnie" (2022) som är
skriven av Sophia Rehnfjell och illustrerad
av Inga-Wiktoria Påve. Boken har text på
både umesamiska och svenska parallellt. 

Boken handlar om syskonen Almmie och
Enok som är med om äventyr vid sitt 
 sommarviste. De är där under maj månad
när renkalvarna föds i fjällen.
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Maria från Norsjö bibliotek utanför Julla Májja.



JULLA MÁJJA I
KRAAPOHKE /
DOROTEA
Julla Májja har under 8 och 9 juni besökt
Kraapohken tjïelte / Dorotea kommun, i
samarbetet med den samiska samordnaren  
och Dorotea bibliotek. 

8 juni - Julla Májja och Doroteas
barnbibliotekarie besökte skola, förskola
och stod utan för ICA i Borgafjäll för att
träffa allmänheten. Bibliotekarien läste
böcker för barnen och Nadja berättade om
renkalvar i bussen. Barnen fick se bilder,
höra samiska ord, få berättat för sig att
kalvarna behöver ro och känna på
renhorn. 

9 juni - Julla Májja och Doroteas samiska
samordnare besökte på förmiddagen
förskola och samordnaren informerade
och visade Doroteas samiska avdelningar,
älderboende och hembygdsområdet för
Nadja. De stod sedan på torget i Dorotea
för att träffa allmänheten. 

Tack för trevliga samtal och möten! 
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Den 13-14 juni kommer Julla Májja att
besöka Sorsele kommun under samiska
sommarveckan. Plupp följer med till både
Sorsele och Ammarnäs. På väg upp till
Ammarnäs stannar Julla Májja i Grannäs
och Kraddsele. I Ammarnäs kommer Julla
Májja stå utanför samegårnden i samband
med föreläsningen om Anders Fjellner. 

Den 15 juni besöker Julla Májja
Bokvandrarfesten i Fredrika på
hembygdsgården Sjönäs. 

Håll utkik på vår Instagram @jullamajja
och Facebook @jullamajja där vi
uppdaterar vart vi är på väg och vad som
händer framöver. Det kommer även lokal
annonsering när något händer i just din
kommun. 

Kontakta oss på:
0952- 140 42 eller
jullamajja@sorsele.se

/Nadja Grundström Fjellner 
och Marica Lagerström

Julla Májja utanför Risbäcksskolan. Julla Májja på torget i Dorotea.
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JULLA MÁJJA OCH PLUPP BESÖKTE
SUORSSÁ / SORSELE

Julla Májja tog med sig Plupp till
Suorssá / Sorsele den 13 juni. Vi stod vid
vattentornet och barnen från
förskolorna fick komma förbi och
lyssna på Pluppsagor och träffa Plupp.
 
Plupp pratade med barnen om renar
och andra djur som bor på fjället, de
fick även känna på renskinn och
renhorn.

 

Plupp berättar om renar.

Vi läste "Plupp bygger bo" (2013),
"Hemma hos Plupp" (2015) och "Plupp
och renkalven" (2017) som är skrivna
och illustrerade av Inga Borg.

Julla Májja stannade i Kraddsele och
Grannäs på väg från Sorsele till
Ammarnäs. Allmänheten var
välkommen att besöka bussen och låna
böcker vid dessa stopp. 



JULLA MÁJJA DELTOG VID STARTEN AV
SÁMIEN GIESSIEVAHKKUO / SAMISKA
SOMMARVECKAN I GÁVTJÁVRRIE / AMMARNÄS

Julla Májja deltog vid starten av Sámien
giessievahkkuo / Samiska
sommarveckan i Gávtjávrrie /
Ammarnäs.

Den 13 juni stod Julla Májja utanför
Samegården i samband med
bibliotekarien och släktforskaren
Marcus Brännströms föreläsning om
kyrkoherden Anders Fjellner. Ett
arrangemang ordnat av Sorsele samiska
förvaltningskommun och
Medborgarskolan Nord.
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Besökare som träffades fysiskt i samegården.

Föreläsningen var digital men deltagare
samlades även på Samegården i
Ammarnäs för att se den tillsammans
och det bjöds på gofika. 

Totalt var det över 60 personer som
lyssnade på föreläsningen. Andra dagen av Sámien giessievahkkuo

den 14 juni fanns Julla Májja på
lapplass’n tillsammans med Sorsele
kommuns samiska samordnare Åsa
Skum. 

Barn från Ammarnäs förskola, skola och
allmänhet kom för att träffa Plupp. De
fick sitta i den nyrisade kåtan vid elden
tillsammans med Plupp och hans
vänner. Barnen lyssnade på
Pluppböcker som Marica läste högt.

Efter högläsningen fick barnen gå stállu
balggis, en sagostig, för att leta efter
troll och annat som gömt sig längs
stigen.

Under eftermiddagen kom allmänheten
på besök, på fyrhjuling, till fots och
med traktor. Besökarna fick fika,
samtala och låna böcker. Plupp pratar med barnen som går sagostigen



JULLA MÁJJA PÅ
BOKVANDRARFEST I
VISTEGE / FREDRIKA 
Den 15 juni fanns Julla Májja på plats
under bokvandrarfesten i Vistege /
Fredrika där det firades att skolan vunnit
Kulturrådets pris ”Årets bokväckare 2022”. 

Fredrika skola tillsammans med
biblioteket och byns företag hade skapat
en magisk kväll där vi fick kliva in i
sagornas värld. 

Pippi Långstrump bjöd på kalas, Pippis
pappa delade ut sockerdricka från
sockerdricka-trädet, barnen från skolan
spelade en dockmusikal, tunnbröd bakades
i bagarstugan och mycket mer.
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JULLA MÁJJA I
VUALTJERE /
VILHELMINA
Julla Májja besökte Vualtjeren tjïelte/
Vilhelmina kommun 28-30 juni. 

Förskolan Rävlyan i Saxnäs, Skogsbacken i
Vilhelmina och Fjällripan i Dikanäs
besöktes av Julla Májja. Barnen fick lära
sig nya samiska ord, prata om renar och
deras horn och lyssna på berättelser. 

Julla Májja besökte även äldreboendet
Saxnäsgården i Saxnäs och Sagagården i
Dikanäs. De fick titta på filmen ”Resan
längs älven -Vindelälven” som innehåller
allt ifrån jojk, vackra naturbilder,
historiska platser och berättelser från förr.
Sedan samtalade vi om filmen, delade
minnen och upplevelser.

Allmänheten kom och besöka Julla Májja
för att låna böcker när bussen stod i
Saxnäs, Vilhelmina och i Dikanäs.

Pippi Långstrumps pappa på Bokvandrarfesten
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Håll utkik på vår Instagram @jullamajja
och Facebook @jullamajja där vi
uppdaterar vart vi är på väg och vad
som händer framöver. Det kommer
även lokal annonsering när något
händer i just din kommun.

På våra sociala medier finns också fler
bilder från varje arrangemang.  

Kontakta oss på:
0952- 140 42 eller
jullamajja@sorsele.se

/Nadja Grundström Fjellner 
och Marica Lagerström

VAD HÄNDER
FRAMÖVER?
Fredagen den 15 juli står Julla Májja på
Holmen Gungar i Suorssá / Sorsele. Vi har
en tävling med priser, bjuder på kokkaffe
och saft samt får Plupp på besök. 

Den 11 augusti har vi en digital föreläsning
med Saara Hermansson som började sin
språkresa när hon bestämde sig för att ta
tillbaka sydsamiskan genom att läsa det på
gymnasiet. Idag jobbar hon som lärare i
sydsamiska och är en inspiration för dem
som själv vill ta tillbaka sitt språk.

I föreläsningen får vi lyssna till hennes
berättelse. Vilka svårigheter kan man möta
när man tar tillbaka sitt språk? Och vad
kan man göra för att komma över dessa
svårigheter?

Plupp i nyrisad torvkåta
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ÖPPEN SKAPANDE
KONSTVERKSTAD
FÖR BARN MED
JULLA MÁJJA OCH
MALÅ BIBLIOTEK
Den 8 juli stod Julla Májja på Malå
hembygdsområde och hade med sig
böcker om samiska konstnärer,
barnböcker om konst samt konst- och
hantverksböcker på samiska. 

Barn och vuxna kunde prova på att göra
egna pins med urklipp från olika
samiska tidningar, måla akvarell och
testa på att skapa med textil. Samtidigt
fick besökarna berättat för sig om
samiska konstnärer och hur
konstnärerna tänker och jobbar när de
skapar konst. 

Medan Julla Májja skapade med barn
hade Lligo Matsson en konstworkshop
för vuxna i en av byggnaderna på
hembygdsområdet i samarbete med
Malå bibliotek och ABF.  

Det var en dag full av skapande
aktiviteter. 

 

Julla Májja vid Malå hembygdsområde

En pin under tillverkning, väldigt uppskattat av både
barn och vuxna



JULLA MÁJJA
BESÖKTE
SAMEVISTET UNDER
NYBYGGARVECKAN I
VUALTJERE /
VILHELMINA 
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Samevistet i Vualtjere / Vilhelmina

Den 9 juli besökte Julla Májja samevistet
under nybyggarveckan i Vualtjere /
Vilhelmina i samarbete med Vilhelmina
bibliotek, Vilhelmina samiska
förvaltningskommun och Vualtjeren
saemien siebrie / Vilhelmina
sameförening. 

Carina Olofsson ordförande i Vualjeren
saemien siebrie berättade om de
sydsamiska namnen som syns på
vägskyltar och fjällkartan. 

Alva Fjellström läste ur barnboken
Jåvva Gaavna som hon skrivit
tillsammans med Maret Kuhmunen för
barnen som kom på besök. Hon jojkade
haren som är en bra nybörjar jojk som
varierar beroende på om haren är
långsam eller snabb i sina rörelser.
Barnen fick även höra en Stalo-
berättelse om hur renens klövar blev
blå. 

Carina Olofsson berättar om sydsamiska ortnamnBoken Jåvva Gaavna skriven av 
Alva Fjellström och Maret Kuhmunen



JULLA MÁJJA PÅ
HOLMEN GUNGAR I
SUORSSÁ /
SORSELE 
Den 15 juli var Julla Májja på besök i
Suorssá / Sorsele som en del i
arrangemanget Holmen Gungar i
samarbete med Sorsele bibliotek. 

Besökarna bjöds på fika och kokkaffe med
kaffeost. Kaffet och elden värmde
besökarna under denna lite kyliga dag. 

Plupp kom även på besök och läste ur en
pluppbok och pratade med barnen. Barnen
fick även fylla i målarbilder och göra sina
egna pins.

Vi hade även en tävling där barn och vuxna
fick gissa antalet kottar en en burk.
Vinnarna har blivit kontaktade och fått ett
pris.

Tack för en trevlig dag och fina samtal.
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Det bjöds på kokkaffe med kaffeost

Julla Májja vid hembygdsområdet under Holmen gungar i Sorsele. 
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Följ oss på Instagram @jullamajja och
Facebook @jullamajja där vi uppdaterar
vart vi är på väg och vad som händer
framöver. Det kommer även lokal
annonsering när något händer i just din
kommun. 

På våra sociala medier finns också fler
bilder från varje arrangemang.

Kontakta oss på:
0952- 140 42 eller
jullamajja@sorsele.se

/Nadja Grundström Fjellner 
och Marica Lagerström

VAD HÄNDER
FRAMÖVER?
I augusti har Julla Májja flera
planeringsmöten inför höstens program
och stopp i de olika kommunerna. 

Den 11 augusti arrangerades en digital
föreläsning med Saara Hermansson som
handlade om att återta sitt språk och den
12 augusti var Julla Májja på plats i
Arvidsjaur på Same-SM. Mer om dessa
arrangemang kommer i nästa månadsbrev.

30 augusti till 1 september åker Julla Májja
runt i Vualtjeren tjïelte / Vilhelmina
kommun, denna gång besöker vi
Klimpfjäll, Vilhelmina och Dikanäs. Håll
utkik efter annonsering. 

Julla Májja vid samevistet i Vilhelmina
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Digital föreläsning
om att återta sitt
språk med 
Saara Hermansson

Den 11 augusti anordnade Julla Májja
tillsammans med Medborgarskolan
föreläsningen "om att återta sitt språk"
med Saara Hermansson. Hon är
uppvuxen i Kultsjödalen och började sin
språkresa när hon bestämde sig för att
ta tillbaka sydsamiskan genom att läsa
det på gymnasiet. Idag jobbar 
hon som lärare i sydsamiska och är en
inspiration för dem som själv vill ta
tillbaka sitt språk. 

Hon delade med sig av erfarenheter
från sin språkresa och gav deltagarna
sina bästa tips och trix. Hon pratade om
svårigheter på vägen och vad som går
göra för att ta sig förbi språkspärrar.  

Hon pratade om hur viktigt det är att
våga börja öva och vara snäll mot sig
själv även om det inte blir helt rätt
grammatiskt.

 

Saara Hermansson. Foto: Hanna Bång

Efter föreläsningen berättade flera
deltagare om sina egna historier och
erfarenheter samt om sorgen över att de
förlorat sitt samiska språk. 

Det var ett inspirerade webbinarium
som visade på att det finns möjligheter
att återta sitt språk.

Samiskt språkcentrum gav alla
deltagare ett exemplar av boken ”Jag tar
tillbaka mitt språk” av Jane Juusos.



Julla Májja besökte
Same-SM i
Árviesjávrrie /
Arvidsjaur
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Vy över same-SM från Julla Májja. 

Julla Májja fanns på plats under de
Samiska sommarmästerskapen i
Árviesjávrrie/ Arvidsjaur. Arrangör var
Östra Kikkejaur sameby och
tävlingsgrenarna var terränglöpning,
lassokastning, renskötarsprint och
parsprint. Som vanligt kunde alla åldrar
delta i tävlingarna.

Det var roligt att återse barn som kom
fram och kände igen Julla Májja sedan
tidigare besök på deras hemorter.
Besökarna gick igenom bokutbudet,
bläddrade i böckerna och ställde frågor
om projektet. 

Lassokastning. 

Delar av publiken på same-SM.

En aktivitet i bussen var färgläggning
där vi använde de fina målarbladen av
@govvidan som Káren-Ann Hurri
designat.

Personer som arbetar med samiska
frågor i andra län med
förvaltningskommuner uttryckte sin
uppskattning med initiativet Julla Májja
som V8-biblioteken driver i samråd med
sina samiska samordnare.

Tack Östra Kikkejaur för ett fint
arrangemang och att vi fick besöka det!

Målarbilder designade av Káren-Ann Hurri. 

https://www.instagram.com/govvidan/


Julla Májja i
Vualtjere /Vilhelmina 

Mellan den 30 augusti till den 1 september
besökte Julla Májja Vualtjeren tjïelte/
Vilhelmina kommun. 

Barnen på förskolorna har fått smaka på
gejhkie-bearkoe (rökt torkat renkött).
Sedan tittade vi på ett bildspel med bilder
av hösten och köttets väg från fjället till
rökkåtan och till det de just hade smakat.

På Saxnäsgården och Sagagården fick de
äldre gejhkie-bearkoe och vi titta på ett lite
mer omfattande bildspel av slakten och
pratade om att ta tillvara på ren och älg.
Det blev direkt en dialog om olika
tillvägagångssätt att ta reda på olika
sorters kött men även naturbilderna väckte
känslor till liv. Det är ett ämne som ligger
många varmt om hjärtat.
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Bildspel från höstens händelser under renskötselåret. Förälder och barn tittar på böcker utanför Julla Májja. 

Första dagen besöktes Klimhpe / Klimpfjäll
och Saadteskenjuana / Saxnäs. Utanför
handlar’n i Klimhpe kom besökare till Julla
Májja för att låna böcker och prata.
Besökarna delade med sig av många
tankar, minnen och berättelser.

Andra dagen fanns Julla Májja i Vualtjere
och gjorde besök inne på Skogsbackens
förskoleavdelningar för att sedan under
eftermiddagen vara på plats utanför
Folkets hus.

Tredje dagen följde också Ina-Therese
Sparrok med Julla Májja till Gäjka /
Dikanäs. Ina läste boken ”Skåajjen
tjeakoesvoete” för förskolebarnen på
åarjelsaemien/sydsamiska. Dessutom såg
barnen bildspelet om vad som händer
under hösten av renkötselåret och
samtalade om att ta tillvara på så mycket
som möjligt från djuren.

Bildspel som visades på äldreboendena.  
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Följ oss på Instagram @jullamajja och
Facebook @jullamajja där vi uppdaterar
vart vi är på väg och vad som händer
framöver. Det kommer även lokal
annonsering när något händer i just din
kommun. 

På våra sociala medier finns också fler
bilder från varje arrangemang.

Kontakta oss på:
0952- 140 42 eller
jullamajja@sorsele.se

/Nadja Grundström Fjellner 
och Marica Lagerström

Vad händer
framöver?
I september har Julla Májja funnits på
plats i Dorotea under invigningen av årets
berättarkommun. Sedan har även
Storumans kommun fått besök av Julla
Májja. 

Vecka 39 är det samiska veckan i Lycksele
och Julla Májja finns på plats under flera
dagar med besök på förskolor, skolor och
äldreboenden. Unga berättare från
Giehttogiella - det berättande språket,
följer med som är ett projekt drivet av
Tjállegoahte. Saila-Marie Gråik kommer att
prata om psykisk ohälsa med elevhälsan
och samiska elever i Lycksele under
veckan.

Nedan finns programmet för allmänheten
och gå in på våra sociala medier för att
läsa mer.   

Program samiska veckan i Lycksele 2022. Saila-Marie Gråik
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Invigning av
Kraapohke /
Dorotea som årets
berättarkommun

Den 3 september var det
höstmarknad och invigning av
Kraapohke / Dorotea som årets
berättarkommun. 

Nordiskt berättarcentrum och
Västerbottens museum arrangerar
Årets berättarkommun i
Västerbotten i syfte att öka
berättandets utveckling och
betydelse. 

Julla Májja fanns på plats på
marknaden så att vi kunde berätta
mer om projektet och dess framtid.
Det var många som hade hört talas
om Julla Májja.

Medan föräldrar bläddrade i och
samtalade om böcker, färglade
barnen de fina målarbladen som
Káren-Ann Hurri formgivit. Det är
också populärt bland barnen att leka
med gosedjuren.
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Julla Májja på
sagostigen i
Nuaráne / Norsjö
Den 6 september besökte vi från Julla
Májja Nuaráne / Norsjö och deltog i
sagovandringen som Norsjö bibliotek
anordnade. Det var förskoleklasser och
särskolan som följde spår längs efter
elljusspåret. Spåren ledde fram till
möten med Skogsmulle, riddare, häxor,
troll och Plupp. Plupps vänner Hare,
Hermelin, Ripa, Fjällräven och Lämmel
var också med. 

Barnen togs emot att Marica som satt på
en filt på spåret där barnen fick stanna
till och lyssna på boken ”Hemma hos
Plupp”. Plötsligt smög sig självaste
Plupp fram från skogen! Barnen hade
samtal med Plupp om djur och natur.
Sagovandringen avslutades med änglar
som dansade.

På eftermiddagen besökte Julla
Májja ett trygghetsboende i Norsjö
där de äldre blev bjuden på kaffe
och torrkött. Under tiden tittade de
äldre på bilder tillsammans och vi
förde samtal om det som är aktuellt
för årstiden som älgjakt, slakt och
olika sätt att ta tillvara på djurens
delar.



Julla Májja i Luspie
/ Storuman
20-21 september besöktes förskolor,
äldreboenden och allmänheten i
Luspien tjïelte/ Storumans kommun
av Julla Májja. I Tärnaby, Gunnarn
och Stensele fick förskolorna också
besök. Barnen smakade på gejhkie-
bearkoe (rökt torkat renkött) och
lyssnade samtidigt på Pluppböcker
som lästes av bibliotekarierna Anna
från Tärnaby bibliotek och My från
Storumans bibliotek. 

Efter sagostunden tittade barnen på
bilder från hösten och köttets väg
från fjället till rökkåtan och till det
kött de just hade smakat. Efter
bildvisningen ställde barnen frågor
och pratade om bilderna. 
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På äldreboendena fick de äldre
också gejhkie-bearkoe och vi tittade
på ett lite mer omfattande bildspel
av slakten och pratade om allt vad
hösten innebär, bland annat olika
sätt att ta tillvara på ren och älg.
Naturbilderna väckte starka känslor
till liv, ögon tårades och flera delade
med sig av många fina minnen.

I Derna/Tärna och Luspie/Storuman
var bussen också öppen för
allmänheten. Besökarna samtalade
om släkter och bokbussar över en
kaffekopp och lånade även böcker
och bläddrade i böcker för att se
bilder. Till äldreboendet Tranan i
Storuman följde bibliotekarien Gun
med och träffade där flera kända
låntagare som hon visade böcker
med vackra bilder och annat
inspirerande.
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Samiska veckan i
Lycksele 
Mellan den 26 september till den 29
september var Julla Májja på rull i
Likssjuo / Lycksele under Samiska
veckan i Lycksele i samarbete med
Lycksele samiska
förvaltningskommun och Lycksele
biblioteket.

Veckan började med besök på
förskoleavdelningarna Raketen,
Kometen och Galaxen på Hedlunda.
Barnen tittade på ett bildspel med
bilder från hösten och resan från en
ren på fjället till rökkåtan och sedan
till det torkade renköttet som de
tidigare hade fått smaka på. Efter
barnen hade fått samtala kring
bilderna och ställt frågor fick de
besöka bussen för att låna med sig
böcker.

Efter lunch på måndagen den 26
september besöktes äldreboendet
Skytten i samarbete med
Medborgarskolan. De äldre
serverades rivigt kokkaffe från
medborgarskolans stora fina
kaffepanna med gejhkie-bearkoe
som tilltugg samtidigt som de fick se
ett bildspel från slakten. De äldre
delade med sig av sina minnen och
bläddrade i böcker.
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Samiska veckan i
Lycksele 
På kvällen den 26 september var
Julla Májja tillgänglig för besök från
allmänheten utanför Lycksele
biblioteket där också Lycksele
sameförenings slöjdgrupp hade en
vernissage. Slöjdgruppen fanns på
plats och berättade mer om
föremålen på slöjdutställningen för
besökarna.

Under tisdagen av Lyckseles samiska
vecka följde Alva och Matilda från
Giehttogiella - det berättande
språket, med Julla Májja. Alva och
Matilda är från sydsamiskt område
och turnerar runt i Sápmi. De
berättar myter och sagor från Sápmi.
Förr fördes de samiska berättelserna
vidare kring elden eller i det dagliga
arbetet och projektet undersöker
hur berättandet kan leva vidare när
folk inte samlas kring eldstaden
eller i arbetet på samma sätt idag.
Tanken med det tre-åriga projektet
Giehttogiella är att främja och
bevara jojk och samiska
berättartraditioner bland barn och
unga i dagens vardag.

Tillsammans besökte vi Furuviks
fyra förskoleavdelningar,
skolklasserna på Furuviksskolan och
Norrängsskolan. Barnen fick höra
berättelser, myter och sagor från
förr och även lyssna och prova på
jojk. Efteråt fick barnen från
förskolan komma ut och titta i
bussen och låna med sig böcker att
läsa. 
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Samiska veckan i
Lycksele 
På kvällen den 27 september höll
Marja Skum från biosfärområde
Vindelälven-Juhttátahkka i en
föreläsning om samisk skolhistoria
som fängslade åhörarna och efteråt
samtalades det kring det samiska
språkens resa och hur vi hamnat där
vi är idag och hur vi skulle vilja att
språken utvecklades i framtiden.

Under onsdagen den 28 september
av Lyckseles samiska vecka så
fortsatte Alva och Matilda från
Giehttogiella- Det berättande språket
och Lyckseles samiska samordnare
att hänga med i Julla Májja.

Johan Skyttes förskoleavdelningar
besöktes, bland annat den samiska
avdelningen Renen. Barnen provade
på att jojka tillsammans med
berättarna från Giehttogiella. Alva
och Matilda berättade sagor, myter
och berättelser från Sápmi för
barnen.  

Förskolebarnen lånade med sig
böcker från sitt besök i bussen som
de kunde läsa senare på förskolan. 

Vi besökte årskurs fyra på
Södermalmsskolan och rullade
sedan vidare till Finnbacksskolan
där alla elever som läser Syd- och
Umesamiska samlats för att lyssna
på Alva och Matilda.
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Följ oss på Instagram @jullamajja
och Facebook @jullamajja där vi
uppdaterar vart vi är på väg och
vad som händer framöver. Det
kommer även lokal annonsering
när något händer i just din
kommun. 

På våra sociala medier finns också
fler bilder från varje
arrangemang.

Kontakta oss på:
0952- 140 42 eller
jullamajja@sorsele.se

/Nadja Grundström Fjellner 
och Marica Lagerström

Samiska veckan i
Lycksele 
På kvällen den 28 september var
Alva och Matilda från Giehttogiella
på Ruselegården där de jojkade och
berättade för besökarna. Under
kvällen kunde besökarna även köpa
renköttsoppa vilket blev ett väldigt
mysigt avslut på onsdagen.

Den samiska veckan fortsatte även
efter att Julla Májja rullat vidare på
torsdagen med att Sameföreningen
bakade och sålde Gáhkku från
bagarstugan på Gammplatsen. Sedan
berättade Mikael Jakobsson om
planerna med den nya samiska
utställningen på Skogs- och
samemuseet. 
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Julla Májja besökte
Sjeltie / Åsele

Julla Májja besökte Sjeltien tjïeltie/
Åsele kommun. När bussen gick
sönder efter vägen och hamnade på
verkstad fick resan till Åsele bli med
lånebil.

Barnen på förskolorna fick smaka på
gejhkie-bearkoe (rökt torkat renkött)
och titta på bilder av hösten och
köttets väg från fjället till rökkåtan
och till det de just hade smakat. De
fick ställa frågor och samtala kring
bilderna och sedan låna böcker som
bibliotekarierna från Åsele hade
tagit med sig då biblioteksbussen
inte fanns till hands.

På eftermiddagen besöktes
äldreboendet av personal från Julla
Májja, Åsele bibliotek och samiska
samordnare. De äldre fick se ett mer
omfattande bildspel av köttets väg
från fjället till rökkåtan. Vi pratade
om alla delar man tar till vara på av
en ren och så fick de torrkött och
kaffe.

Andra dagen besöktes Vistege/
Fredrika. Första besöket var på
förskolan tillsammans med samisk
samordnare och bibliotekarie och
sedan gick vi vidare till Fredrika
skola.

Skoleleverna hade massor med
frågor så det blev ett roligt och
givande möte där de visade ett stort
engagemang för att förstå både den
samiska kulturen och hur vi ska ta
till vara på den mat vi sedan ska äta.

På eftermiddagen besöktes
äldreboendet tillsammans med
samisk samordnare. De äldre var
väldigt intresserade, ställde många
frågor och delade med sig av sina
erfarenheter och minnen. 
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Littfors -
Vindelsälvens
litteraturfestival
Julla Májja hade med sig berättarna
Alva Fjellström och Tilde Renman från
projektet Giehttogiella som följde med
längs Vindelälven från Ammarnäs till
Rusksele under de första dagarna av
Littfors - Vindelälvens litteraturfestival. 

Under den första dagen av Littfors
besöktes förskolan i Gávtjávrrie
/Ammarnäs tillsammans med de unga
berättarna. Barnen fick lyssna på myter
och sagor från förr och provade på att
jojka tre olika djur och även använda
rörelser för att förstärka jojken. 

Barnen fick sedan spela in en jojk som
följde med ner till Blattnicksele för att
barnen där skulle få gissa vilket djur
Ammarnäsbarnen jojkat. De fick också
besöka bussen och låna böcker till
förskolan.

Efter lunch fanns vi på plats på
biblioteket i Ammarnäs under Elin
Marakatts författarbesök där hon läste
sin bok Lilli, Lávre ja Saivokansa / Lilli,
Lávre och Saivofolket både på
Nordsamiska och Svenska. Elin visade
bilder, involverade barnen i berättelsen
och lät dem se och känna på olika
föremål.

Under kvällen deltog vi vid invigningen
av Littfors på Ammarnäsgården där det
bjöds på trevligt mingel, invigning, jojk,
konstnärssamtal med Katarina Pirak
Sikku, berättande av Giehttogiella och
författarbesök.
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Littfors dag två
Vid andra dagen av Littfors besökte
Julla Májja skolklasser i Suorssá/Sorsele
tillsammans med Alva Fjellström och
Tilde Renman. Barnen fick lyssna på
myter och sagor från förr och prova på
att jojka djuren hare, lövmask och
kråkan samtidigt som de använde
rörelser till jojken.

Efter lunch visades dokumentärfilmen
Tystnaden i Sápmi för högstadieelever.
Filmen handlade om sexuella övergrepp
och den tabu som är kopplad till ämnet.
Folkets bio har tagit fram ett
handledarmaterial för att skapa så bra
förutsättningar som möjligt att fortsätta
samtalet om sexuella övergrepp.
Materialet användes sedan i skolarbetet
för att med filmen som utgångspunkt
fortsätta jobba med sexuella övergrepp,
ett ämne som berör alla.

På kvällen visades Tystnaden i Sápmi
även för allmänheten. Littfors dag tre

Vid den tredje dagen av Littfors-
Vindelälvens litteraturfestival
besöktes förskolebarnen och
skolbarnen i Bláhnage/Blattnicksele
tillsammans med Giehttogiella.

Barnen i Blattnicksele fick lyssna på
den hälsning Ammarnäsbarnen
spelat in och gissa vilket djur de
jojkade. Sedan fick de lyssna på
berättelser, jojka djur och spela in
en jojkhälsning till barnen i
Rusksele.
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Efter lunch besöktes skolan i
Ruasskuo /Rusksele. De lyssnade på
Blattnickselebarnens hälsning och
fick sedan spela in en egen till
Ammarnäs. Även de fick höra
berättelser, myter och jojka djur. 

Vi åkte vidare till serviceboendet
och besökte de äldre tillsammans
med Medborgarskolan. De
serverades kaffe, tårta och torkat
renkött medans de fick lyssna på jojk
och gamla Stálluberättelser blandat
med historier från orten.

På kvällen välkomnades
allmänheten till Restaurang 363 för
att besöka Julla Májja bussen och
låna böcker för att sedan lyssna på
Alva och Tilde. Efteråt satt
besökarna kvar för att samtala och
dela med sig av egna berättelser och
upplevelser över en kaffe.

Littfors dag fyra
På den fjärde dagen av Littfors-
Vindelälvens litteraturfestival.
besökte Julla Májja förskolan i
Ruasskuo/ Rusksele. 

Barnen fick lyssna på Blattnicksele
förskolas hälsning, prova på att jojka
och sedan spela in en egen hälsning
att skicka till Ammarnäs. 

Anne Márge fanns med och läste
Sune ohcá ja ohcá och Sune moriha
árrat på Nordsamiska för barnen. 

De fick också besöka bussen och
låna med sig böcker in på förskolan.

Julla Májja kom tillbaka till
Gávtjávrrie/Ammarnäs där resan
började på den femte dagen av
Littfors. Förskolebarnen på Rävlyan
i Ammarnäs som skickade veckans
första hälsning fick lyssna på
hälsningen som följt älven
uppströms från Ruasskuo/ Rusksele.
Veckan avslutades med att jojka
djuren en sista gång. 
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Samiska veckan i
Norsjö
Julla Májja besökte Nuaráne / Norsjö
under deras samisk kulturvecka. 

Veckan inleddes med en spelkväll
med samiska brädspel och fortsatte
sedan med ett författarsamtal med
Mikael Berglund. Mikael Jakobsson
från Skogs- och Same museet höll i
en föreläsning om allt ifrån gamla
boplatser, sejtar och rasbiologi.

Släktforskaren Kjell-Åke Lundström
höll också en föreläsning om
släktforskning med fokus på samiska
släkter. Åhörarna engagerade
honom och de letades släktingar i
gamla kyrkböcker och berättades
levnadsöden från förr.
Biblioteksbussen fanns på plats för
åhörarna att besöka under
kvällsarrangemangen.

Julla Májja besökte under veckan
skolklasser på Norsjö skola och
Bastuträsk skola. Eleverna har fått
lära sig vad de 8 samiska årstiderna
heter och se ett bildspel och lyssna
på vad som händer under varje
årstid. 

Eleverna visade stort intresse och
ställde många genomtänkta frågor
utifrån renskötselåret.
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Samiska
språkveckan
Gïelevåhkoe/ Giällavahkkuo/
Giellavahkko/ Giellavahkko/
Giellavahkku - Samisk språkvecka.

I år var det fjärde året som samiska
språkveckan arrangeras av Samiskt
Språkcentrum. Under denna veckan
syns och hörs de samiska språken
mer för att öka kunskapen om den
samiska kulturen och de samiska
språken.

Under den samiska språkveckan
besöktes Sjeltien tjïelte/ Åsele
kommun, Kraapohken tjïelte/
Dorotea kommun, Vualtjeren tjïelte/
Vilhelmina kommun och Luspien
tjïelte/ Storuman kommun.

Skolklasser kom till biblioteken och
välkomnades där av kommunernas
bibliotekarier, samiska samordnare,
Julla Májja, Alva Fjällström samt
Ingegerd och Sanna Vannar från
Samiskt språkcentrum.

Eleverna fick göra olika aktiviteter
som samiska språkquiz med
Ingegerd och Sanna, koltquiz med
Julla Májja och gissa vilket djur som
jojkades och sedan testa på jojk med
Alva.

På kvällarna sändes, i samarbete
med medborgarskolan, Samiskt
språkcentrums digitala språkkvällar.
I anknytning till dessa genomfördes
också jojkworkshop.
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Det kommer även lokal
annonsering när något händer i
just din kommun. 

På våra sociala medier finns också
fler bilder från varje
arrangemang.

Kontakta oss på:
0952- 140 42 eller
jullamajja@sorsele.se

/Nadja Grundström Fjellner 
och Marica Lagerström

Vad händer
framöver?
I november besöker Julla Májja
Dorotea kommun tillsammans med
berättaren Lars Mattsson. Vi
medverkar även på psykeveckan
med en föreläsning om psykisk
ohälsa med Piere Bergkvist. Vi deltar
på nätverksträff för förskolor
arrangerad av Samiskt
språkcentrum. Vidare kommer vi
vara på Bágo in books i
Jåhkåmåhkke/ Jokkmokk. 

Följ oss på Instagram @jullamajja
och Facebook @jullamajja där vi
uppdaterar vart vi är på väg och vad
som händer framöver. 
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Julla Májja besökte
Kraapohke /
Dorotea 
Den 23-24 november besökte Julla
Májja Kraapohken tjïelte/ Dorotea
kommun. 

I ett samarbete med Dorotea som
årets berättarkommun, Dorotea
samiska förvaltningskommun och
Dorotea bibliotek åkte Lars Mattsson
från Medborgarskolan med Julla
Májja som berättare.

Vi besökte förskolor och skolklasser
både i Dorotea, Risbäck och
Borgafjäll. Barnen fick lyssna på
berättelser om Stállu, hans fru och
deras hund och även om djuren som
bor på fjället.

Vi besökte äldreboendet
Bergvattengården där de boende fick
titta på vackra naturbilder och
lyssna på berättelser. Under ett
kvällsarrangemang på mysiga
Borgagården i Borgafjäll kunde
besökare se ett bildspel, fika och
höra skrönor från Tärnafjällen.
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Psykeveckan i
Kraapohke /
Dorotea
Under besöket i Kraapohke/ Dorotea var
det också psykeveckan.

Julla Májja och Dorotea bibliotek
arrangerade under psykeveckan en
kvällsföreläsning om psykisk ohälsa på
församlingshemmet i Dorotea.
Att inte "må bra" är ofta förenat med
skuld och skam både för den det berör
och för familjen.

Piere Bergkvist berättade öppenhjärtat
sin historia, hur det har varit för honom
att som ung renskötare leva med
psykisk ohälsa. Hans resa har gått från
tunnelseende och självmordstankar till
att idag ha hittat verktyg som hjälpt
honom och nu föreläser han om sin
psykisk ohälsa för att hjälpa andra.

Om fler vågar berätta ökar kunskapen
och förståelsen för psykisk ohälsa.
Genom att berätta för andra om sin
hantering av psykisk ohälsa och att det
finns hjälp att få, kan vi alla
tillsammans skapa möjligheter till att
rädda liv. 

Efter föreläsningen serverades fika
och åhörarna fick ställa frågor och
samtala med Piere.
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Språkcentrum -
Nätverksträff
förskola 
Julla Májja deltog vid språkcentrums
nätverksträff i Suorssá/Sorsele för
förskolor inom de samiska
förvaltningsområdena. 

Vi fick möjlighet att berätta om
projektet Julla Májja, lyssna på
inspirerande föreläsningar och dela
erfarenheter och arbetssätt för att
tillsammans stärka samiskan i
förskolan.

Tack till samiskt språkcentrum för att ni
anordnat en dag som fyllde oss med
inspiration och idéer.

Foto: Samiskt språkcentrum



Bágo in books i
Jåhkåmåhkke/ 
 Jokkmokk

Bágo in books, världens största
samiska litteraturfestival. 

Vi åkte till Jokkmokk för att besöka
Bágo in books. Dagar fyllda av
författarsamtal, jojk, mingel,
bokmässa och intressanta
föreläsningar och samtal.

Nu har vi fyllt på Julla Májja -den
samiska biblioteksbussen med
alldeles ny litteratur från
bokmässan. 
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Julla Májja besöker
Luspien tjïelte/
Storumans kommun

Första dagen besöktes björkens
förskola i Hemavan. Barnen fick
lyssna på boken ”Vinterkväll” av
Ann-Hele Laestadius. De provade
sedan på jojk tillsammans med Alva
Fjellström och lånade böcker ute i
Julla Májja.

Sedan fick förskolan Naestie och
Sameskolan i Tärnaby besök. 
Förskolan lyssnade på boken
”Skåajjen voelph” av Dan Richard
Fjellheim Mortensson och Emmi
Alette Danielsen. Barnen jojkade
med Alva och besökte bussen för att
låna böcker. Med skolbarnen
använde vi oss av Inga Wiktoria
Påves målarblad för att prata om
skillnader på koltar från 9 olika
områden följt av ett koltquiz.

Sedan jojkade skolbarnen med Alva
och lyssnade på gamla inspelade
jojkar från förr och försökte tyda vad
som jojkades.

På kvällen välkomnades
allmänheten in till kolt café/ gápptie
café där vi fikade, delade
erfarenheter och samtalade kring
dräkter och dräktdetaljer från
området tillsammans med Britta-
Karin Winka och Gunne-Maj
Andersson.
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Följ oss på Instagram @jullamajja
och Facebook @jullamajja där vi
uppdaterar vart vi är på väg och
vad som händer framöver. Det
kommer även lokal annonsering
när något händer i just din
kommun. 

På våra sociala medier finns också
fler bilder från varje
arrangemang.

Kontakta oss på:
0952- 140 42 eller
jullamajja@sorsele.se

/Nadja Grundström Fjellner 
och Marica Lagerström

Vad händer
framöver?
Julla Májja - den samiska
biblioteksbussen fortsätter som
projekt under 2023 som ett stärkta
biblioteksprojekt finansierat av
Kulturrådet. Vi planerar för det
kommande årets besök i de åtta
kommunerna - Malå, Sorsele,
Storuman, Åsele, Norsjö, Lycksele,
Dorotea och Vilhelmina. 

Tack för alla fantastiska möten
under detta år som varit och vi ser
fram emot nya spännande besök
under nästa år! 
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