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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
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