
Torsdag 19 maj kl 18.30
Gällivare museum, Storgatan 16  
Berättarkväll med Ellen Lundgren,
Finska föreningen, Lis-Mari Hjortfors och
Kari Anne Thomassen.
Finska klubben ordnar med fika.

Lördag 21/5 kl. 14.00
Folkets hus Blå forell 
Biofilmen om Tove
Jansson.

Söndag 22 maj
kl. 09.00-15.30 
Tälja med kniv och yxa: 
kurs med Peter Karbin
från Seskarö.
Här får du lära dig grunderna 
i att arbeta med trä på ett
uråldrigt sätt. Du får lära dig grunderna inom 
form, funktion och hållfasthet. 

Obs: Begränsat antal platser, föranmälan till
MuseumADM@gallivare.se, tfn: 0970-818 692
Fika finns på plats!

Söndag den 22 maj kl 14.00
Laestadiusvägen 3
Musikcafè på Dansens hus - Finsk folkmusik
Janne Johansson, Dragspel och Susanne
Rantatalo, Sång
Gällivare Finska Klubben säljer gott fika.

Arrangemang FÖR DE MINDRE
Minoveckan 16-22 maj

Måndag 16 maj kl 10.00
Dansens Hus, Laestadiusvägen,
Skolföreställning ”Kometsvans och
Stjärnglans”
En poetisk berättarföreställning som utspelar sig 
mellan himmel och jord. Fantasifullt äventyr där 
myten, sagan och vår galax, Vintergatan/
Fågelstegen, bjuder upp till dans.

I Sverige finns fem nationella minoriteter: 
samer, tornedalingar, sverigefinländare, 
romer och judar. Gällivare kommun är 
förvaltningskommun för tre av dessa: samer, 
tornedalingar och sverigefinländare. Denna 
vecka vill vi särskilt synliggöra minoriteternas 
kulturer, traditioner och språk. Alla är varmt 
välkomna att delta i de aktiviteter som är 
öppna för allmänheten.

Tisdag 17 maj kl 18.00
Gällivare Museum Storgatan 16/
Lilla teaterscenen - Sagostund ”Lilli, Lávre
och saivofolket”
Möt bokens författare Elin Marakatt och
illustratören Anita Midbjer
Arrangör: Gällivare Bibliotek
Lilli och lillebror Lávre bor i Sápmi. Text och bild 
berättar om samisk kultur för alla sinnen.

Lördag 21 maj kl 13.00
Gällivare museum Storgatan 16/
Lilla teaterscenen - Sagor för barn på
lulesamiska och svenska
Berättare: Lis-Mari Hjortfors o Kari Anne
Thomassen. Fika serveras.

Lis-Mari Hjortfors är lulesame och har sina rötter 
i Storlule, och bor i Gällivare. Muntligt berättande 
och att skriva är viktiga delar i hennes liv. Kari 
Anne Thomassen kommer från Divtasvuodna/
Tysfjord i Norge. En skrivande själ från fjorden 
och havet.

16-22 Maj - Minoritetsvecka
Kulturen arrangerar

Varmt Välkomna!

Hela veckan 16-22 maj på Gällivare museum
Storgatan 16:
• Utställning: Evakueringen av norra Finland
 till Tornedalen 1944. ABF Pajala/Finska klubben
 Gällivare, Ellen Lundgren. 

• Filmpremiär Unna Saiva med Kerstin Andersson 

• Film Romsk historia Berit Kalander

• Utställning: Gugge Tjikkom, Gällivare 

Gällivare Folkets Hus 
konsthallen
Utställning: Sune Uusitalos 
färgsprakande kläder

Öppettider:
måndag-tisdag 13.00-18.00
onsdag-torsdag 12.00-16.00 
fredag 12.00-15.00 

Måndag 16 maj kl. 18.30
Gällivare museum,
Storgatan 16, Naturens 
skafferi - en smakföreställning.
Matkreatör och kulturguide Eva Gunnare från 
Jokkmokk, Essence of Lapland berättar och delar 
med sig av om sin stora passion: ätliga, vilda 
växter i norr.

Onsdag 18 maj kl. 14.00
Gällivare museum, Storgatan 16 
Föredrag av Bengt Pohjanen om Meänkielins 
grammatik och historia.
Meänkieli är ett av världens många hotade språk. 
För att språk skall överleva, utvecklas och använ-
das krävs skönlitteratur, ordböcker, grammatik 
och språkvård. Fika serveras av STR-T
Tornedalingar i Gällivare/meänkieli.

Onsdag 18 maj kl 18.30
Gällivare museum,
Storgatan 16 - Berättarkväll 
med Bengt Pohjanen
Var kommer alla sånger,
berättelser ifrån?
Kom och lyssna!
Fika serveras av STR-T
Tornedalingar i Gällivare/meänkieli.

Minoritetsvecka 16-22/5

Hårdslöjdsturné -Tälja med kniv och yxa!  
Här får du lära dig grunderna i att arbeta med trä på ett uråldrigt sätt. Vi arbetar med material 
direkt från skogen och väljer ut ett ämne som är rätt för det föremål och den form som ska 
slöjdas. Du får lära dig grunderna inom form, funktion och hållfasthet. Slöjdandet görs sedan med 
skärande verktyg så som kniv, bandyxa och yxa.

Slöjd handlar också om att skapa skönhet, både till vardag och till fest. För att få en så bred bild 
som möjligt så inga även en introduktion av mönsterskärning (karvsnitt). 

Kursen riktar sig till dig som arbetar med hårdslöjd på hobby-, semiprofessionell- eller 
professionell nivå. Slöjdkursen kommer att äga rum runt om i Norrbotten och ses som en start i 
att framgent bygga upp och skapa ett nätverk för personer som arbetar med hårdslöjd i 
Norrbotten. Kursdagen kommer att ledas av hantverkaren och träskulptören Peter Karbin som är 
boende och verksam på Seskarö, Haparanda.

Slöjdkursen är kostnadsfri. Anmälan är bindande, återbud lämnat senast 5 dagar innan kursstart. 

Varmt välkommen att delta! För att anmäla dig, se information nedan.  

Slöjdkursen arrangeras av Länshemslöjdskonsulenten Region Norrbotten i samarbete med Peter Karbin, 
TrŠkraft. Kursen Þnansieras med extra statliga medel. 

Medarrangšrer och samarbetspartners Šr: ABF …verkalix, KKV LuleŒ, Arvidsjaurs Hembygdsfšrening, 
Gällivare museum. 

Förskolor och grundskolor kommer att
uppmärksamma minoriteterna på flera olika 
sätt. Det handlar om aktiviteter och maträtter 
med fokus på kultur och traditioner. 

Dessutom ska Gällivare kommuns minoritets-
avdelning Ahven/Abborren på Älvens förskola 
invigas officiellt tillsammans med berörda barn, 
deras vårdnadshavare samt inbjudna personer.

Verksamheten startade redan i augusti 2020 
och undervisar barnen i språken meänkieli och 
finska.

På kommunens boenden för äldre kommer 
minoritetsveckan att uppmärksammas genom 
bland annat aktiviteter med sång och musik på 
samiska, finska och meänkieli.

Dessutom bjuds det på mat med tornedalska, 
finska och samiska smaker.

Anhörigstödet uppmärksammar Minoritets-
veckan genom filmvisning och fika inspirerat av 
den samiska, finska och tornedalska kulturen. 
Vi finns i vår lokal Anhörigcenter Ljusglimten på 
Hantverkaregatan 9, Gällivare.


