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Verksamhetsberättelse 2019, Korpilombolo kulturförening
Under år 2019 fortsatte kulturföreningen sina aktiviteter som funnits under många år och följde väl
den verksamhetsplan som upprättats för året.
Årets aktiviteter började med redovisningar, rapporter och utvärdering av främst Nattfestivalen och
parallellt började planering och ansökningar för genomförandet av den femtonde Nattfestivalen och
också för all annan verksamhet som kräver planering och finansiering.
Närservice har fortsatt med handlarbuss för byarnas befolkning men finansieringen har varit svår. Vi
har haft igång många olika verksamheter som gräsklippning, snöskottning av tak och infarter,
städning, kopieringshjälp, hjälp med blanketter och myndighetskontakter, bussgods, tårtbakning,
gravvård, blom- och plantförsäljning, Hjärtlung minnesfond, kulturföreningens minnesfond.
Konstutställningar har genomförts varje månad, där konstnärer från länet men också utifrån har
deltagit. Varje månad har Kulturhusets restaurang visat målningar, foton och andra konstnärliga
uttryck, i Medborgarhuset har två utställningar genomförts och under Nattfestivalen har
utställningar funnits i Kulturhuset och Medborgarhuset. Konstsektionens verksamhetsberättelse
bifogas.
Engagemanget i samhällsfrågor som berör bygdens befolkning och också de nyanlända har fortsatt
enligt föreningens syfte och mål.
•
Hantverkscafé varje vecka med valfria handarbeten har pågått tisdagar under vår och höst.
Många fina handarbeten har vuxit fram och kunskap om teknik och idéer har överförts mellan
deltagarna
•
Kulturmöten och integrationsskapande verksamhet mellan invandrare och bygdens
befolkning har genomförts bland annat i samband med Första maj, Sveriges nationaldag,
midsommaren och Nattfestivalen.
•
Musikaliska möten mellan utövare och publik, konsert med Katharina Johansson 28 februari
i kyrkan
•
Deltagande i utbildning, Region Norrbotten i Luleå 14 mars och vid Studieförbundet
Vuxenskolans möte på Western Farm i Boden fick vi information om integrationsarbete som görs
och vi fick också informera om det arbete som kulturföreningen gör.
•
Friteatern från Skattungbyn spelade ”Livets mening” 7 april i Medborgarhuset
•
1 maj genomfördes en hattparad genom byn och en internationell buffé serverades i
Kulturhuset. Paraden gick bl.a. till Tallgården.
•
Svenska för invandrare och svenska från första dagen genom Tornedalens folkhögskola har
fortsatt under 2019 med nya deltagare som berikat. SFI-eleverna bakade bröd i Uusitalo på
Valborgsmässoafton och 18 juni bakades hällakaka och dagen efter blev det uppskattat bastubad i
Uusitalos utebastu.
•
14-15 maj samlades skriv- och berättarsugna i Uusitalo för att skriva occh berätta
om ”Kvinnoliv”.
•
Samverkan med Kolari kommun, Finland. Vi deltog i Meänpäivä lördagen den 18 maj med
försäljning och underhållning med Tallbokören och Henry Fängvall.
•
22 maj hade vi en kvällskurs i odlingsinspiration med Alice Videkull och Ingalill Poromaa
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från Junosuando. Den gemensamma odlingen i byn lyckades tyvärr inte så bra det här året bl.a.
beroende på vädret.
•
Kulturföreningen har fortsatt att engagera sig i badhusfrågan och 27 maj hölls ett möte om
utebadet där förutsättningar för att öppna utebadet dryftades. Tyvärr lyckades vi inte nå ända fram
med frågan. En frivilliginsats gjordes med uppstädning och rensning kring utebadet.
•
Blomförsäljning (Pantzares blommor) startade 7 juni
•
En grupp från Norrbottens flora hade inventering i Korpilombolotrakten och deras vistelse
sammanföll med firandet av de vilda blommornas dag 16 juni 2019 så vi fick professionell guidning
av Åsa Hedmark Klippmark och Irma Davidsson.
•
Tallbokören har av olika skäl inte kunnat vara lika aktiva som vanligt men under Teurajärvi
dagarna blev det framträdande och 15 juli åkte vi till Suaningi och sjöng på Gränslösa läger där. 22
juli var det allsång i Narken tillsammans med Hans Notsten. 3 oktober blev det Melodikryss i
Kulturhuset.
•
20 juli firades Sommarnatt på Medborgarhuset där kulturföreningen deltog i samarbete med
Medborgarhusföreningen. Arrangemanget innehöll workshop, konserter, hantverksaktiviteter mm
med lokala slöjdare, musiker, naturintresserade
•
14 augusti spelade Syndromet i Kulturhuset. Ett tvåmannaband med egenskriven musik med
intressanta texter.
•
Markusvinsan kaltio aktiviteter – gudstjänst vid kallkällan midsommarsöndagen, Kallkällans
dag 28 juli gästades av Bengt Pohjanen som berättade om skillnaden mellan kaltio och lähe,
surströmmingen åts 17 augusti
•
Allsång blev det också i Kulturhuset 26 september med Katarina Brandlöv Rova
•
Brita Weglin och Ann-Katrin Tideström ledde en veckoslutskurs 28-29
september ”Dokumentärt broderi” kombinerat med poesi-skrivning.
•
Firande av Kura skymning den 11 november. Temat var ”Fest i Norden” med läsning av ett
utdrag ur Karen Blixens Babettes Gästabud.
•
Samarbetet med vår vänort Bolombolo i Colombia har fortsatt med medverkan under
nattfestivalen, hantverksutbyte, forskningsutbyte i bland annat hälsofrågor och kulturellt utbyte
•
Genomförande av Nattfestivalen, som blev extra festlig eftersom det var femtonde året.
Medverkande och besökare från när och fjärran fick njuta av stillheten, det nattliga ljuset och ett
intressant programutbud
Ett stort tack till alla som bidrar på olika sätt till föreningens verksamhet genom arbetsinsatser, idéer,
sponsring och ekonomiska bidrag.
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