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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.
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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.


