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Inbjudan till umesamiskt språkbad i Strömbäck 27-29/5- 2016 

 

Varmt välkomna till Álgguogåhties språkbad! 

 

Det är nu sjätte året på raken som föreningen anordnar språkbad som riktar sig till 

föräldrar, ungdomar och barn. Far och mor-föräldrar är också mycket varmt välkomna. 

All form av språkkunskap från den äldre generationen tas tacksamt emot. 

Grundtanken är som tidigare, att vi tillsammans lär oss samiska utifrån våra egna 

förutsättningar. 

 

Förkunskaper från tidigare språkbad är bra att ha i sin ryggsäck, material från tidigare 

språkbad hittar ni enklast på facebook sidan ”Umesamiskt språkbad”.  

 

Denna gång hålls språkbadet i Strömbäck som ligger ca 2 mil söder om Umeå, boende 

sker på Strömbäcks Folkhögskola.  Vi börjar fredag 27/5 med middag kl 17.00 (checka 

gärna in före middagen) och avslutar med lunch på söndag 29/5, se preliminärt 

program.  

 

Álgguogåhties medlemmar får resa, undervisning, mat och logi! 

Om du/ni inte har betalat medlemsvgiften för 2016 kan du/ni göra det till föreningens 

bankgiro 

689-8720. Likadant gör du/ni för att bli medlem i Álgguogåhtie.  

Medlemsavgiften för 2016 är 100 kr för enskild och 175 kr för familj. Uppge namn och 

adress. 

 

Observera! Lägrets högsta antal deltagare är 30 personer. Först till kvarn gäller! 

 

Anmälan till språkbadet gör ni senast onsdag 4/5 till Sophia Rehnfjell, 

rehnfjell@hotmail.com, 070-30 30 545, glöm inte att anmäla ev. allergier.  

 

 

Detta språkbad genomförs med ekonomiskt stöd från Institutet för språk och 

folkminnen(ISOF).  

 

Buerestbåhtieme! 
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Preliminärt program Giällabiessie 27-29/5-2016 

 

 

Fredag 

16-17. 00  Incheckning Strömbäcks Folkhögskola  

 

17.00  Middag  

 

19.00  Information angående lägrets upplägg samt schema. 

 

 

Lördag  

07-08:30  Frukost 

9:00  Lajva umesamiska - förberedelse 

10:00 Fika 

10:15 Lajva umesamiska - förberedelse 

12:00  Lunch 

13:00 Lajva umesamiska 

14:30 fika 

15:00 Lajva umesamiska 

17:00  middag 

 

Söndag 

07-08:30 Frukost 

8:30-9:00 Utcheckning 

10-12.00 lek/sång/arbetspass och utvärdering.  

12.00  Lunch hemresa.  

 

 

Observera att programmet är preliminärt och kan komma att förändras. Packa 

kläder för alla väder. 

 

 


