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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


