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JULLA MÁJJA OCH PLUPP BESÖKTE
SUORSSÁ / SORSELE

Julla Májja tog med sig Plupp till
Suorssá / Sorsele den 13 juni. Vi stod vid
vattentornet och barnen från
förskolorna fick komma förbi och
lyssna på Pluppsagor och träffa Plupp.
 
Plupp pratade med barnen om renar
och andra djur som bor på fjället, de
fick även känna på renskinn och
renhorn.

 

Plupp berättar om renar.

Vi läste "Plupp bygger bo" (2013),
"Hemma hos Plupp" (2015) och "Plupp
och renkalven" (2017) som är skrivna
och illustrerade av Inga Borg.

Julla Májja stannade i Kraddsele och
Grannäs på väg från Sorsele till
Ammarnäs. Allmänheten var
välkommen att besöka bussen och låna
böcker vid dessa stopp. 



JULLA MÁJJA DELTOG VID STARTEN AV
SÁMIEN GIESSIEVAHKKUO / SAMISKA
SOMMARVECKAN I GÁVTJÁVRRIE / AMMARNÄS

Julla Májja deltog vid starten av Sámien
giessievahkkuo / Samiska
sommarveckan i Gávtjávrrie /
Ammarnäs.

Den 13 juni stod Julla Májja utanför
Samegården i samband med
bibliotekarien och släktforskaren
Marcus Brännströms föreläsning om
kyrkoherden Anders Fjellner. Ett
arrangemang ordnat av Sorsele samiska
förvaltningskommun och
Medborgarskolan Nord.

Juli 2022 Nummer 5

Besökare som träffades fysiskt i samegården.

Föreläsningen var digital men deltagare
samlades även på Samegården i
Ammarnäs för att se den tillsammans
och det bjöds på gofika. 

Totalt var det över 60 personer som
lyssnade på föreläsningen. Andra dagen av Sámien giessievahkkuo

den 14 juni fanns Julla Májja på
lapplass’n tillsammans med Sorsele
kommuns samiska samordnare Åsa
Skum. 

Barn från Ammarnäs förskola, skola och
allmänhet kom för att träffa Plupp. De
fick sitta i den nyrisade kåtan vid elden
tillsammans med Plupp och hans
vänner. Barnen lyssnade på
Pluppböcker som Marica läste högt.

Efter högläsningen fick barnen gå stállu
balggis, en sagostig, för att leta efter
troll och annat som gömt sig längs
stigen.

Under eftermiddagen kom allmänheten
på besök, på fyrhjuling, till fots och
med traktor. Besökarna fick fika,
samtala och låna böcker. Plupp pratar med barnen som går sagostigen



JULLA MÁJJA PÅ
BOKVANDRARFEST I
VISTEGE / FREDRIKA 
Den 15 juni fanns Julla Májja på plats
under bokvandrarfesten i Vistege /
Fredrika där det firades att skolan vunnit
Kulturrådets pris ”Årets bokväckare 2022”. 

Fredrika skola tillsammans med
biblioteket och byns företag hade skapat
en magisk kväll där vi fick kliva in i
sagornas värld. 

Pippi Långstrump bjöd på kalas, Pippis
pappa delade ut sockerdricka från
sockerdricka-trädet, barnen från skolan
spelade en dockmusikal, tunnbröd bakades
i bagarstugan och mycket mer.
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JULLA MÁJJA I
VUALTJERE /
VILHELMINA
Julla Májja besökte Vualtjeren tjïelte/
Vilhelmina kommun 28-30 juni. 

Förskolan Rävlyan i Saxnäs, Skogsbacken i
Vilhelmina och Fjällripan i Dikanäs
besöktes av Julla Májja. Barnen fick lära
sig nya samiska ord, prata om renar och
deras horn och lyssna på berättelser. 

Julla Májja besökte även äldreboendet
Saxnäsgården i Saxnäs och Sagagården i
Dikanäs. De fick titta på filmen ”Resan
längs älven -Vindelälven” som innehåller
allt ifrån jojk, vackra naturbilder,
historiska platser och berättelser från förr.
Sedan samtalade vi om filmen, delade
minnen och upplevelser.

Allmänheten kom och besöka Julla Májja
för att låna böcker när bussen stod i
Saxnäs, Vilhelmina och i Dikanäs.

Pippi Långstrumps pappa på Bokvandrarfesten
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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.

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?
Fredagen den 15 juli står Julla Májja på
Holmen Gungar i Suorssá / Sorsele. Vi har
en tävling med priser, bjuder på kokkaffe
och saft samt får Plupp på besök. 

Den 11 augusti har vi en digital föreläsning
med Saara Hermansson som började sin
språkresa när hon bestämde sig för att ta
tillbaka sydsamiskan genom att läsa det på
gymnasiet. Idag jobbar hon som lärare i
sydsamiska och är en inspiration för dem
som själv vill ta tillbaka sitt språk.

I föreläsningen får vi lyssna till hennes
berättelse. Vilka svårigheter kan man möta
när man tar tillbaka sitt språk? Och vad
kan man göra för att komma över dessa
svårigheter?

Plupp i nyrisad torvkåta


