
Efter alla fantastiska år med projektet Byakult 2.0 är det 
dags för final och det firar vi med aktiviteter för alla åldrar. 
Följ oss längs byavägen och ta del av vår resa med 
kreativitet, gemenskap och glädje. 

Gällivare museum: 
Lördag 10 oktober klockan 12.00 
Vernissage för utställningen Byakult. 
Utställningen kommer att pågå fram till 6 november 

Dansens hus: 
Söndag 11 oktober klockan 18.00 
- Öppna alla sinnen för en tillbakablick på åren med Byakult  
i form av film, musik, dans, sketch och berättelser. 

Måndag 12 oktober klockan 18.00
- Kan malmen, skogen och vindkraften lyfta Norrbotten? 
Byakult inbjuder till en spännande och viktig diskussion med 
författaren, journalisten och föreläsaren Arne Müller. 

Vi kommer att bjuda på gofika med Kultbullen som tilltugg 
under evenemangen på Dansens hus.

Vi följer folkhälsomyndighetens rekommendationer. 

Varmt välkomna! 

FRI ENTRÉ!

Vårt svenska folkstyre, vår demokrati, är en rättsstat som är
byggd på mänskliga fri- och rättigheter. Vad är det för idéer
som skapat vår moderna demokrati? Vad betyder dessa be-
grepp för oss i praktiken? Varför är civilkurage viktigt i en 
demokrati och vad krävs för att det ska kunna uppstå? Vad 
är det som hotar vår demokrati och vad är det vi 
egentligen bråkar om? 

Edna  Eriksson är idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättighe-
ter och ordförande för MR-Stiftelsen samt ordförande i föreningen 
Democracy Walk. Hon har jobbat som tjänsteman och expert på 
flera departement och myndigheter, samt inom föreningslivet. Hon 
har en bakgrund som journalist och verkar idag främst som utbilda-
re och strateg.

 För mångfald - Mot diskriminering

Föreläsning av Edna Eriksson

Hotet mot demokratin 
och hur vi skyddar den

Fri entré!

Plats: Folkets Hus Gällivare
Datum: Onsdag 7 oktober
Tid: 19:00

Anmälan:
sensus.se/edna2020

Vårt svenska folkstyre, vår demokrati, är en rättsstat som är
byggd på mänskliga fri- och rättigheter. Vad är det för idéer
som skapat vår moderna demokrati? Vad betyder dessa be-
grepp för oss i praktiken? Varför är civilkurage viktigt i en 
demokrati och vad krävs för att det ska kunna uppstå? Vad 
är det som hotar vår demokrati och vad är det vi 
egentligen bråkar om? 

Edna  Eriksson är idé- och strategiutvecklare av mänskliga rättighe-
ter och ordförande för MR-Stiftelsen samt ordförande i föreningen 
Democracy Walk. Hon har jobbat som tjänsteman och expert på 
flera departement och myndigheter, samt inom föreningslivet. Hon 
har en bakgrund som journalist och verkar idag främst som utbilda-
re och strateg.

 För mångfald - Mot diskriminering

Föreläsning av Edna Eriksson

Hotet mot demokratin 
och hur vi skyddar den

Fri entré!

Plats: Folkets Hus Gällivare
Datum: Onsdag 7 oktober
Tid: 19:00

Anmälan:
sensus.se/edna2020

KULTUR I OKTOBER 2020
Inget är sig likt så istället för kulturfestival i 10 dagar gör vi hela oktober till en kulturmånad. Utifrån Covid 19 
kan arrangemang och förutsättningar med kort varsel komma att förändras. Vi följer självklart de restriktioner 
som gäller för alla våra aktiviteter Häng på, vi har massor av fi na arrangemang att bjuda på!

Onsdag 7 oktober kl 19.00 - Folkets Hus Gällivare

Lördag 10 oktober kl 11.00-17.00  - Moskojärvi Bygdegård

Lördag 17 oktober kl 11.00 - Folkets Hus Gällivare Måndag 19 oktober kl 19.00 - Folkets Hus Gällivare

24 - 25 oktober - se tid i annons

Lördag 17 oktober kl 13.00 - Dansens Hus, Laestadiusvägen 3

Söndag 18 oktober kl 14.00 - Dansens Hus, Laestadiusvägen 3

10-12 oktober - se tid och plats i annons

Fredag 16 oktober kl 19.00 - Dansens Hus, , Laestadiusvägen 3

Musikföreställningen Skillingnytt
Fredag 16 oktober kl 19.00 - Dansens Hus

Medverkande:
Kulturskolans jazzgrupper, Luigi Bozzolan Kvartett.
Kom och lyssna på härligt svängig musik till gott fika.

Entré: Gratis biljett hämtas på Biblioteket då vi måste ha ett
begränsat antal i lokalen.

Varmt välkommen!

Jazzmusikcafé
Lördag den 17 oktober kl 13.00 på Dansens Hus

Lördag 10 oktober - Gällivare museum

Lördag den 10 oktober blir det vernissage på tre utställningar. 
Byakults utställning ( se separat annons) 

”Flammar norrskenet och blinkar stjärnorna.
Andrea Barghi Goaskim tolkar Mikael Piraks berättelser”.

Tider: 12.00-15.00 Bildarkivet visar bilder från Kåkstan
 12.15 Byakult
 13.30 Flammar norrskenet och blinkar stjärnorna

Öppet Hus på Gällivare museum/Bildarkivet

Tisdag 27 oktober kl 19.00 - Dansens Hus, Laestadiusvägen 3

Mirja Palo och Pernilla Fagerlönn
Framför musik inspirerad av och 
baserad på det finska nationaleposet 
Kalevala.

Tisdag den 27 oktober kl 19.00
på Dansens Hus. Fikaförsäljning.

Biljett till arrangemanget hämtas på 
Biblioteket.

Onsdag 21 oktober kl 19.00 - Dansens Hus, Laestadiusvägen 3

Sånger från ´70, ´80, ´90 talet
mestadels pop, rock, soul folk radiohits; 
en resa genom radiohits och favorit-
sånger! 

Luigi Bozzolan - piano
Simon Lundmark - sång och gitarr
Biljett till arrangemanget hämtas på 
Biblioteket.

Välkommen till Moskojärvi Bygdegårdsförenings
Kulturdag lördag 10 oktober kl 11.00-17.00
Föreningen fyller 25 år i år så vi visar lite bilder på skärmvägg och bildspel
i TV från dessa år.

Vi kör loppmarknad ute i bodan och diverse julsaker inomhus samt Åsa Waara 
produkter.

Försäljning av hamburgare i vår grillboda samt kaffe och hembakat fika 
inomhus.

Köp ett medlemskort för 2021 så är ni med i utlottningen av en grillplats, 
dragningen sker till våren på vår årliga påskfest.

OBS! Vi befinner oss fortfarande i en pandemi
så tänk på att följa Folkhälsomyndighetens
rekommendationer genom att hålla avstånd, 
tvätta händerna och stanna hemma om du
är sjuk.

Kom, kliv in i tant Annys stuga! Här flödar gamla minnen, 
karameller och musikaliska skrönor från en svunnen, alltför 
obesjungen tid. Hör om när elen kom till Ullatti, Hugo Land-
ströms möte med agitatorn Kata Dalström och om Gunnar i 
fattig-Sverige som började sitt liv som död.

Medverkande
På scenen: Bo Selinder, Lotta Karlsson, Robert Råberg
Musik & manus: Bo Selinder & Lotta Karlsson
Regiöga & manuscoach: Rasmus Lindberg, Kjell Peder Johanson

Biljett till arrangemanget hämtas på Biblioteket.

Söndag den 18 oktober kl 14.00 Dansens Hus
Spännande ny läsning av bästsäljaren Jerk Schuitema från Gällivare! Fyndet av ett 
flygplansvrak på botten av en fjällsjö tycks vara lösningen på ett flera decennier
gammalt mysterium. Men för utredaren Amanda Wreede och polisen i Gällivare
står det snart klart att någon gör allt för att sanningen inte ska komma fram.

Biljett till arrangemanget hämtas på Biblioteket.

Bokcafé med Jerk Schuitema

Lördag 24 oktober kl 18.00 Killinge Folkets Hus

Söndag 25 oktober kl 16.00 Folkets Hus Gällivare


