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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


