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SKYLTSÖNDAGEN BLIR EN SKYLTLÖRDAG I ÅR.
Skyltsöndag – skyltlördag
Efter ett gott initiativ av köpmannaföreningen träffades några föreningar och näringslivskontoret för att se om vi
kan få upp intresset igen för skyltsöndagen. Första beslutet blev att testa att ha en skyltlördag istället för att skapa
en eftermiddag och kvällstillställning där förhoppningsvis fler vill delta och att det ger möjlighet att handeln och
en marknad kan skapa en trevlig jullik marknad.
Vi bjuder in alla som vill delta med att sälja sina hemskapade produkter eller andra produkter som kan bidra till
marknaden. Vi bjuder även in föreningar som vill visa upp sin verksamhet.
Du som vill delta med försäljning eller annat tveka inte utan hör av dig till:
Berit Leihte 0942-510 94
eller Bengt Strömgren 072-525 9509.

CECILIA BERÄTTAR OM ATT STUDERA PÅ DISTANS
Hej.
Jag heter Cecilia Nilsson, är 30 år och bor i Svanabyn i Dorotea. Jag studerar till sjuksköterska via Umeå universitet,
har mindre än 2 terminer kvar och sommaren 2017 blir jag klar!
Pluggar man på distans som jag gör, då är det heltidsstudier som gäller, precis som när man är vid campus och
studerar. Jag pluggar måndag till fredag mellan 8-16 på Lärcentrum i Dorotea, men jag sitter också oftast på kvällarna när barnen somnat och på helgerna om det inte är något annat speciellt. Det har varit och är underbart att
plugga på distans och få sitta på Lärcentrum på veckorna!
Vi har innevecka (närträffar på campus) ungefär en vecka per termin och sedan tillkommer det praktik, men
annars får jag vara hemma med familjen och det är mycket värt för mig! Nackdelar är allt datastrul som oftast
inträffar när vi ska ha seminarium och möten m.m. men det är ju från universitets sida!
Jag har två barn, 6 och 4 år och de var 3,5 och 1,5 år när jag började studera. Det var inget allternativ för mig att
vara borta från mina barn på grund av campusstudier, men tack vara distansstudierna är jag hemma varje kväll!
Att kunna skriva tentor och plugga på hemorten är mycket värt för mig.
Att plugga på distans är ett bra sätt att kombinera studier med familjelivet! Det enda som är jobbigt är att andra
människor inte förstår hur mycket tid jag lägger ner på mina studier! Jag får höra kommentarer som ”-Varför har
du inte barnen hemma när du ändå bara pluggar.” Att sitta på Lärcentrum gör att folk förstår att jag pluggar och
att jag inte ”bara” är hemma.
Jag kan rekommendera distansstudier speciellt om man vill kombinera studier med ett familjeliv i Dorotea.
Med vänlig hälsning
Cecilia Nilsson
Vill du veta mer om distansstudier mot universitet och högskola, kontakta:
Studie- och Yrkesvägledare Matilda Markusson
0942-141 95, 072-248 30 29 (onsdag och torsdag) eller
fornamn.efternamn@dorotea.se
Dorotea Lärcentrum, Parkvägen 1.
dorotea.se/larcentrum

OKTOBER HAR GIVIT DOROTEABOARNA MÅNGA SAMISKA ARRANGEMANG

Ára som är ute på releaseturné uppträdde i Dorotea kyrka den 7 oktober. Ára är ett band som bryter ny mark och
skapar nya vägar för jojken som konstform och uttrycksmedel. Ett nyfiket möte mellan den uråldriga samiska
traditionen och det nyskapande egensinniga. Överbryggande kulturella gränser är det musik som skapar
dynamiska ljudlandskap som berör.
Under oktober är det dags för tredje skivan ”Girkásit” att släppas, där dem än en gång utforskat de
musikaliska djupen. Musiken beskrivs som världsmusik, improvisation, jazz, kammarpop och jojk. Det finns helt
enkelt inget annat som låter som Ára. Med nya albumet Girkásit vill Ára hedra ljuset i våra liv, girkásit betyder
ljusare på nordsamiska och med ljus i våra sinnen skall mörkret förgöras.
”Kyrkan fylldes av cirka 70 besökare och de fick verkligen höra på en mycket stark, vemodig och vacker jojk.
Besökarna drogs in i en tidlös kapsel av värme och vänskap”

Monica L Edmondson visade bilder och berättade om sitt
konstnärskap i föredraget ”Om hundra vandrande kärl och en fasad
av glas” den 10 oktober på biblioteket i Dorotea. Hon har en lång
erfarenhet från en rad olika tjänster med utgångspunkt i den
konstnärliga verksamheten; föreläsningar, konsultuppdrag/arkitektur,
workshops, offentlig konst /installation, formgivning och berättande.
Monica har bland annat gjort konstverket ”Återkomsten” som tillhör
Konstvägen Sju Älvar och finns i Borgafjäll.

Tisdagen den 18 oktober höll Lennart Rohdin föredrag på biblioteket om minoritetspolitiken och samisk
förvaltningskommun. Lennart har tidigare varit enhetschef för minoritetsfrågor vid Länsstyrelsen i Stockholm,
riksstadsledamot och statssekreterare.
Han berättade vad det innebär för Dorotea att vara samiska förvaltningskommun.

13-ÅRINGEN SOM KNÄCKT KODEN FÖR SOL- OCH VINDENERGI
13-åriga Maanasa Mendu från Ohio tror sig ha kommit på en lösning för hur vind- och solenergi kan bli billigare
att producera. Hennes lösning är ”sollöv” som endast kostar 5 dollar styck att producera.
Hon fick inspiration efter ett besök i Indien där hon såg hur många människor som inte har råd rent vatten eller
elektricitet.
Först var tanken att endast lagra vindenergi men efter att hon och de 9 övriga finalisterna i 3M:s tävling för unga
forskare arbetat tillsammans med 3M-mentorer ändrade hon till en metod som hämtar inspiration från hur
plantor fungerar.
Maanasa Mendus ”sollöv” omvandlar små vibrationer till energi och kan inte bara hämta energi från sol och vind,
utan även regn.
Maanasa Mendu tror att hennes uppfinning kan göra jorden till en ”mer grön plats”.
Mer om Maanasa Mendus uppfinning finns att läsa på:
http://www.va.se/nyheter/2016/10/24/den-har-13-aringen-har-knackt-koden-for-billig-sol--och-vindenergi/

BRANDKUNSKAP FÖR ALLA
Under hösten har vår nya chef för räddningstjänsten, Lars Rydstedt, utbildning vid fyra tillfällen i ”Brandkunskap
för alla” för anställda inom Socialtjänsten. Ett fantastikt bra initiativ av vår Socialchef.

FÖRSTA TRÄFFEN AV FYRA INNOVATIONSWORKSHOPAR ÄR NU GENOMFÖRD.
28-29 Oktober träffades ett antal personer med
intresse att förverkliga sina idèer.
Workshopen syftar till lärande om processen från
Ide till Innovation. Otroligt viktigt eftersom
innovationer är det som utvecklar samhället och
flyttar fram företags konkurrenskraft.
Forskaren Gerth Öhman håller i Workshopen
tillsammans med Proffessor Karl W Sandberg.
Redan under första dagen så fick personerna upp
ögonen för hur viktigt det är att förstå processen
och att skydda sina idèer.
Nästa träff är planerad till 11-12 november.

VÄSTERBOTTENS MUSEUM - BARN OCH UNGA PÅ BESÖK
I oktober har Västerbottens museum - barn och unga varit på besök både på Strandenskolan och på Risbäck skola.
Barnen fick delta i en konst- och berättarworkshop som handlar om att belysa vikten och lusten i att berätta samt
att lära känna några konstnärers verk och uttryck som kan kopplas till Västerbotten i nutid och förr i tiden.
I Risbäck var temat samisk kultur och där barnen bjöd barnen på jojk.
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