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IngeInge

Nytt i detta nyhetsbrev är att vi har släppt biljetter till Samisk afton 30 november. Vi harNytt i detta nyhetsbrev är att vi har släppt biljetter till Samisk afton 30 november. Vi har
också startat en liten avdelning om vad som pågår hela tiden. Och det är en hel del...också startat en liten avdelning om vad som pågår hela tiden. Och det är en hel del...

Dearvvuođaiguin / Varrudagá / Buerie heelsegigujmie / Hielsák / HälsningarDearvvuođaiguin / Varrudagá / Buerie heelsegigujmie / Hielsák / Hälsningar
Webbredaktör'n / Sameföreningen i StockholmWebbredaktör'n / Sameföreningen i Stockholm

Vad händer?Vad händer?

20192019
29/10 Ann-Helen Laestadius, Fruängens bibliotek29/10 Ann-Helen Laestadius, Fruängens bibliotek
30/10 Samiska brädspel; prova på. Riksidrottsmuséet30/10 Samiska brädspel; prova på. Riksidrottsmuséet
31/10 Sara Ajnnak på Stallet31/10 Sara Ajnnak på Stallet
31/10 Äldreförvaltningen i Stockholms stad bjuder in till inspirationseftermiddag om den31/10 Äldreförvaltningen i Stockholms stad bjuder in till inspirationseftermiddag om den
uppdaterade minoritetslagen och med intressanta föreläsningar, bl a Ann-Helenuppdaterade minoritetslagen och med intressanta föreläsningar, bl a Ann-Helen
LaestadiusLaestadius
7/117/11  Dansföreställningen Mannem vuajnahDansföreställningen Mannem vuajnah
17/11 Samisk gudstjänst i Hagsätra kyrka17/11 Samisk gudstjänst i Hagsätra kyrka
30/11 Samisk Afton på Musikaliska akademin30/11 Samisk Afton på Musikaliska akademin
15/12 Samisk gudstjänst i Hagsätra kyrka15/12 Samisk gudstjänst i Hagsätra kyrka
20202020
6/2 Nationaldag6/2 Nationaldag
8/2 Stadsbiblioteket planerar nåt8/2 Stadsbiblioteket planerar nåt
26-29/5 Sametingets plenum i Stockholm26-29/5 Sametingets plenum i Stockholm

Sameföreningens evenemangSameföreningens evenemang

Samisk afton - 30 novemberSamisk afton - 30 november

https://sameforeningen-stockholm.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiNmYyZGU1IiwiOTciLCJlY2RmZGQ3Y2QzMzAiLGZhbHNlXQ
https://sameforeningen-stockholm.se/?mailpoet_router&endpoint=track&action=click&data=WyIzIiwiNmYyZGU1IiwiOTciLCJhMzExNGViM2NjMmUiLGZhbHNlXQ


En musik ochEn musik och
berättarkväll påberättarkväll på
Musikaliska. Vi minnsMusikaliska. Vi minns
tillsammans, genomtillsammans, genom
traditionellt och nutidatraditionellt och nutida
berättande, jojk ochberättande, jojk och
musik. Medverkande: Nikmusik. Medverkande: Nik
Märak, Mikael Pirak,Märak, Mikael Pirak,
Markus Räsänen, NillaMarkus Räsänen, Nilla
Märak, Ylva Gustafsson,Märak, Ylva Gustafsson,
Krister Stoor, AnnicaKrister Stoor, Annica
Wennström, Lis-MariWennström, Lis-Mari
Hjortfors, Astrid Tuorda,Hjortfors, Astrid Tuorda,
Elin Teilus, OlaElin Teilus, Ola
Gustafsson Värdar förGustafsson Värdar för
programmet är Gålmuk;programmet är Gålmuk;
Nik Märak, Nilla MärakNik Märak, Nilla Märak
och riksspelman Andersoch riksspelman Anders
Hällström i samarbeteHällström i samarbete
med Sameföreningen imed Sameföreningen i
Stockholm och …Stockholm och …
Läs merLäs mer
Biljetter finnsBiljetter finns
påpå  Musikaliskas hemsidaMusikaliskas hemsida

Evenemang anordnade av andraEvenemang anordnade av andra
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Ann-Helen Laestadius - 29 oktoberAnn-Helen Laestadius - 29 oktober

Ann-Helene debuterade 2007 "SMS frånAnn-Helene debuterade 2007 "SMS från
Soppero" (Rabén & Sjögren) och harSoppero" (Rabén & Sjögren) och har
sedan dess skrivit en radsedan dess skrivit en rad
ungdomsböcker som tar upp teman somungdomsböcker som tar upp teman som
samisk identitet, att förlora sitt språk ochsamisk identitet, att förlora sitt språk och
om hur det är att leva i två kulturerom hur det är att leva i två kulturer
samtidigt. 2016 fick hon augustpriset församtidigt. 2016 fick hon augustpriset för
ungdomsboken "Tio över ett" (Rabén &ungdomsboken "Tio över ett" (Rabén &
Sjögren). 2017 Sommarpratade hon iSjögren). 2017 Sommarpratade hon i
Sveriges Radios P1. Hennes senaste …Sveriges Radios P1. Hennes senaste …
Läs merLäs mer

Spela samiska brädspel 30 oktoberSpela samiska brädspel 30 oktober

Föredrag om samiska brädspel (20 min)Föredrag om samiska brädspel (20 min)
kl. 13.00 och 15.00 Helen Murray,kl. 13.00 och 15.00 Helen Murray,
Assistant Professor, ILU, NTNU,Assistant Professor, ILU, NTNU,
Trondheim berättar om olika typer avTrondheim berättar om olika typer av
samiska brädspel och deras bakgrund.samiska brädspel och deras bakgrund.
Samiska brädspel som Daabloe, SáhkkuSamiska brädspel som Daabloe, Sáhkku
och Tablot med anor från 1600-taletoch Tablot med anor från 1600-talet
försvann nästan helt från början 1950-försvann nästan helt från början 1950-
talet men har på senare tidtalet men har på senare tid
återupptäckts. Prova på samiska kamp-återupptäckts. Prova på samiska kamp-
och strategispel (11.00-16.00) Lär digoch strategispel (11.00-16.00) Lär dig
spela …spela …
Läs merLäs mer

Sara Ajnnak på Stallet - 31 oktoberSara Ajnnak på Stallet - 31 oktober
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Sara Ajnnak Rutinerad samisk artist medSara Ajnnak Rutinerad samisk artist med
tre fullängdsalbum i bagaget!Saratre fullängdsalbum i bagaget!Sara
Ajnnak levererar ett uppdateratAjnnak levererar ett uppdaterat
ljudlandskap från norr i gränslandetljudlandskap från norr i gränslandet
mellan orientaliska stränginstrumentmellan orientaliska stränginstrument
och… Arrangemanget är Stallets.och… Arrangemanget är Stallets.
Biljetter finns att boka i föregående länk.Biljetter finns att boka i föregående länk.
Vi publicerar evenemanget här som enVi publicerar evenemanget här som en
service till samisk publik och andra coolaservice till samisk publik och andra coola
här i sta´n och omgivningar.här i sta´n och omgivningar.
Läs merLäs mer

Stockholms stads äldreomsorgs dag för nationella minoriteterStockholms stads äldreomsorgs dag för nationella minoriteter
och samer 31 oktoberoch samer 31 oktober
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Stockholms stads äldreomsorgs dag för nationellaStockholms stads äldreomsorgs dag för nationella
minoriteter och samer. 31 oktober 2019. När: 12.30minoriteter och samer. 31 oktober 2019. När: 12.30
-16.30. Var: Bolinderssalen,-16.30. Var: Bolinderssalen,  Bolinders Plan 1Bolinders Plan 1  SerafensSerafens
äldreboende, Stockholmäldreboende, Stockholm
Program i pdf att skriva ut:Program i pdf att skriva ut:
https://sameforeningen-https://sameforeningen-stockholm.se/…/stockholms-stockholm.se/…/stockholms-
stads-ald…/stads-ald…/
ProgramProgram
12.3012.30
Välkomna!Välkomna!
Mirja Räihä (s) vice ordf i äldrenämnden, Micasa ochMirja Räihä (s) vice ordf i äldrenämnden, Micasa och
Stiftelsen Äldrecentrum inleder dagenStiftelsen Äldrecentrum inleder dagen
En stärkt minoritetspolitikEn stärkt minoritetspolitik
Lennart Rohdin, regeringens utredare av en stärktLennart Rohdin, regeringens utredare av en stärkt
minoritetspolitikminoritetspolitik
Äldreomsorg i Stockholms stadÄldreomsorg i Stockholms stad
Victoria Lindberg, informatör äldreomsorgVictoria Lindberg, informatör äldreomsorg
Stöd till anhörigaStöd till anhöriga
Katja Nykänen, anhörigkonsulentKatja Nykänen, anhörigkonsulent
14.2014.20
KaffepausKaffepaus
14.4014.40
Marion RungDen tornedalska kulturen och språketMarion RungDen tornedalska kulturen och språket
Kerstin Tuomas Larsson, tornedalsk författareKerstin Tuomas Larsson, tornedalsk författare
Att förlora ett språkAtt förlora ett språk
Ann-Helén Laestadius, samisk författareAnn-Helén Laestadius, samisk författare
Musik till finska tonerMusik till finska toner
Marion Rung, finländsk sångerskaMarion Rung, finländsk sångerska
16.3016.30
Dagen avslutasDagen avslutas

Läs merLäs mer

Mannem vuajnah - 7 novemberMannem vuajnah - 7 november
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Hur är det att tillhöra en urbefolkning?Hur är det att tillhöra en urbefolkning?
Hur är det att tillhöra en minoritet? HurHur är det att tillhöra en minoritet? Hur
krockar kulturer? Kan vi bygga broarkrockar kulturer? Kan vi bygga broar
mellan kulturer? Läs mer om projektet mellan kulturer? Läs mer om projektet 
här:här:  http://www.marikarenhuvud.se/http://www.marikarenhuvud.se/  TittaTitta
på trailer på Youtube Biljettlänk: EasyTicpå trailer på Youtube Biljettlänk: EasyTic
Läs merLäs mer

Samisk gudstjänst - 17/11Samisk gudstjänst - 17/11

Gudstjänsten, som leds av prästenGudstjänsten, som leds av prästen
Marita Ollén, hålls på svenska medMarita Ollén, hålls på svenska med
inslag av samernas eget modersmål.inslag av samernas eget modersmål.
Svenska kyrkans uppgift är idag attSvenska kyrkans uppgift är idag att
medverka till att samisk kultur ochmedverka till att samisk kultur och
samiska språk synliggörs och används.samiska språk synliggörs och används.
Gudstjänsttillfällen under hösten 2019:Gudstjänsttillfällen under hösten 2019:
20/10, 17/11, 15/12, kl 18 startar20/10, 17/11, 15/12, kl 18 startar
gudstjänsten Mer information hosgudstjänsten Mer information hos
Vantörs församling Sameföreningen iVantörs församling Sameföreningen i
Stockholm informerar om dessaStockholm informerar om dessa
evenemang som om ett evenemang som om ett 
kulturevenemang …kulturevenemang …
Läs merLäs mer

Pågår hela tiden i StockholmPågår hela tiden i Stockholm

ArktisArktis  - medan isen smälter, utställning på Nordiska museet- medan isen smälter, utställning på Nordiska museet
Sápmi,Sápmi,  utställning på Nordiska museetutställning på Nordiska museet
Ursprungsfolk i 3 klimatUrsprungsfolk i 3 klimat, Etnografiska muséet, Etnografiska muséet
Sport och SápmiSport och Sápmi, utställning på Riksidrottsmuséet, utställning på Riksidrottsmuséet
Samevistet på SkansenSamevistet på Skansen  (öppet högsäsong och 6 februari, gruppvisningar möjliga(öppet högsäsong och 6 februari, gruppvisningar möjliga
annan tid)annan tid)
Samiska fynd påSamiska fynd på  Historiska muséetHistoriska muséet  (fråga efter broschyr i receptionen)(fråga efter broschyr i receptionen)
Samiska fynd iSamiska fynd i  Birka VikingastadenBirka Vikingastaden  på Björkö (öppet sommartid, fråga efter guide)på Björkö (öppet sommartid, fråga efter guide)
StockholmskällanStockholmskällan, Stadsarkivets webbplats (sök samer eller samisk), Stadsarkivets webbplats (sök samer eller samisk)
VasamuséetVasamuséet  (en samisk väskbygel finns att skåda)(en samisk väskbygel finns att skåda)
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Sameföreningen på Sociala mediaSameföreningen på Sociala media

Sameföreningen i StockholmsSameföreningen i Stockholms  sida påsida på
Facebook att "gilla" och få nyheter i från.Facebook att "gilla" och få nyheter i från.
Kom ihåg att ställa in "Gilla"-knappen såKom ihåg att ställa in "Gilla"-knappen så
att du får nyheter från Sameföreningen iatt du får nyheter från Sameföreningen i
Stockholm överst i ditt nyhetsflöde iStockholm överst i ditt nyhetsflöde i
Facebook. Bocka i "Visa först" och "PåFacebook. Bocka i "Visa först" och "På
(Evenemang...)"(Evenemang...)"  

Samer i StockholmSamer i Stockholm  - facebookgrupp för- facebookgrupp för
just Samer i Stockholm och andra somjust Samer i Stockholm och andra som
vill vara i kontakt med dem. Härifrånvill vara i kontakt med dem. Härifrån
kommer också kalenderinbjudningar frånkommer också kalenderinbjudningar från
andra arrangörer rakt in i din kalender påandra arrangörer rakt in i din kalender på
FacebookFacebook

Sápmi evenemang/SámiSápmi evenemang/Sámi
Dáhpáhusat/Sápmi eventDáhpáhusat/Sápmi event  --
facebookgrupp för evenemang från helafacebookgrupp för evenemang från hela
SápmiSápmi

Vi finns påVi finns på  InstagramInstagram...... ...och självklart på...och självklart på  TwitterTwitter

Vilka får detta nyhetsbrev?Vilka får detta nyhetsbrev?

Du som får detta nyhetsbrev är du som har registrerat dig på vår webbplats för att fåDu som får detta nyhetsbrev är du som har registrerat dig på vår webbplats för att få
detta nyhetsbrev. Vidare har vi registrerat personer som vi har kontakt med idetta nyhetsbrev. Vidare har vi registrerat personer som vi har kontakt med i
Sameföreningen i Stockholms andra sammanhang och som vi tror kan uppskattaSameföreningen i Stockholms andra sammanhang och som vi tror kan uppskatta
informationen i detta nyhetsbrev. Om det inte är så, ber vi diginformationen i detta nyhetsbrev. Om det inte är så, ber vi dig  avregistreraavregistrera  dig från dettadig från detta
nyhetsbrev och vi respekterar din önskan.nyhetsbrev och vi respekterar din önskan.

        

AvregistreraAvregistrera  ||  Hantera prenumerationHantera prenumeration
IntegritetspolicyIntegritetspolicy

Sameförenngen iSameförenngen i  Stockholm, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, SwedenStockholm, Tegelviksgatan 40, 116 41 Stockholm, Sweden
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