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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


