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Hej! Föreningen Tornedalingar i Uppsala påminner om några aktiviteter.

Samråd 18 oktober kl. 17, Stationsgatan 12, Uppsala.
Föreningen träffar årligen kommunens kontaktperson/handläggare för frågor kring nationella
minoriteter. Ni som deltagit tidigare har träffat Nina Klinge Nygård. Nu har hon inbjudit oss till
torsdagen 18 oktober kl. 17.00–18.30. Vi får se Mona Mörtlunds film Mie halvan kotia (30
minuter) och föreningen Tornedalingar i Uppsala, styrelsen, informerar om sin verksamhet.
Plats: Uppsala kommun, Stationsgatan 12, plan 4, lokal Bergius.
Nina hälsar oss välkomna och ber att var och en meddelar sitt deltagande:
mejl: nina.klinge-nygard@uppsala.se Telefon: 018-727 18 32. Senast måndag 15 oktober.

Teater 4 november kl. 15; Tornedalsteatern gästar Uppsala!
Region Uppsala står ekonomiskt bakom Tornedalsteaterns föreställning på Regina teatern. Uppsala
kommun bidrar också. Därför är biljettkostnaden låg.

Föreställningen Tjära människa, två akter, och en konsert med folkmusikgruppen WAO. Det
är en föreställning på meänkieli, finska och svenska om vissångaren, poeten och människan
Vilho Ollikainen, en kulturdoldis, fritt tolkad av folkmusikern Jan Johansson. Textremsa på
svenska ska finnas. Föreställningen längd är två timmar och tjugo minuter med paus.
Biljettpris: 100 kr + 25 kr administrationsavgift. Reginateatern, 207 platser, ofta fullsatt.
Biljettkassan är öppen tisdag–fredag kl.11.00 -17.00, lördag 11.00 – 13.00.
Trädgårdsgatan 6. Tel 018/727 83 40. Du kan också beställa på nätet.
Det finns biljetter fortfarande! Men köp omgående! I samband med föreställningen kan man
också ta en matbit eller köpa ett glas öl/vin.
Viktigt att många tornedalingar går, det ger oss möjligheter att kunna önska fler föreställningar.

Föreningsmöte 21 oktober, Tema FLOTTNINGEN
Den föreläsningen ges av författaren och fotografen BO Johansson, Kalix, sedan tidigare känd
för sina böcker, bl.a. titlarna: Dit vägarna bär (2006); Flottare med färg (2007); Svanesången
(2010); Paradis i norr (2012). Illustrerade med hans egna fotografier. Han har publicerat fler
böcker, men de här ovan nämnda har tydlig anknytning till byar, åarna och älven, Kalixälven.
Välkomna söndagen 21 oktober kl. 14. Träffpunkten, Storgatan 11.
Ytterdörren låses kl. 14, vi gör insläpp t.o.m. 14.20. Se anslaget på dörren, om du kommer sent.
Föreningsmöte 25 november
Och söndagen 25 november har vi nytt möte, där författaren Petter Antti, Gammelstad, talar om
Religionens utveckling i Tornedalen – från hedendom till kristendom och om Särkilax kyrka.
Se det utsända programbladet.
Hälsningar från styrelsen / Irma Ridbäck, sekr.

