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Vittangi Hembygdsförening inbjuder alla till Hembygdsdag.
Lördag den 19 Juli 2008 på Suupalo hembygdsområde.
Program:
10.00 – 16.00 Bagarstugan (Mäkitalo) öppen för servering
10.00 – 14.00 Båtfärd på Vittangiselet med start från Suupalostranden.
11.00 Välkomsttal av ordförande. Friluftsgudstjänst Kim Astrup. Efter gudstjänsten bjuds på kaffe.
13.00 Historisk bildvisning av Viktor Eliasson och Helge Hansi
15.00 Prisutdelning frågetävling och dragning lotteri

Förutom ovanstående program pågår följande aktiviteter under dagen:
•
Konstutställning.
•
Hemslöjd, hantverk och luffarslöjd.
•
Mineralutställning.
•
Frågetävling med priser.
•
Hembygdsmuseet och fotoarkiv i Länsmansgården.
•
Lotteri med fina priser.
•
Grillmöjligheter

Varmt välkomna!

"SÄÄSKISAFARI", Myggsafarin DANSBANAN
kommer till Vittangi fredagen den 11 juli kl. 20.00.
En helafton för alla dansälskare på den berömda mobila dansbanan som nu
turnerar för 21a året i rad.
NON-STOP DANS TILL SVENSKA OCH FINSKA ORKESTRAR.
Dansbanan TAKFÖRSEDD vid regn.
Entré: 120:-, Med NSD Guldkort 100:Servering kommer att finnas i tält.
Plats: idrottsområdet Vittangi. Välkomna!
Tornedalens Musikklubb r.f.
Vittangi Hembygdsförening samt
Vittangi Byasamfällighet.

Var med och fira Årets By Vittangi!
Sommarprogram 2008
”SÄÄSKISAFARI”
”Sääskisafari” utedansbana på idrottsplatsen
Öltält med servering i anslutning till utedansbanan

Fredag 11 juli
Kl. 21.00 - 02.00
Kl. 21.00 - 01.00

”HEMBYGDSDAG, VETERANFOTBOLL”
Hembygdsdag traditionell, Suupalo
Veteranmatch samt ungdomsmatcher på gräsplan
VSK medlemsfest i Folkets Hus

Lördag 19 juli
Kl. 11.00 - 16.00
se lokal affischering.
Kl. 19.00 - 01.00

”KOPPARRAJDEN”
”Kopparrajden” cykellopp 2 x 14 km, avgift 60:- / 30:Start ”Tvättis”, cykelhjälm och varselväst rekommenderas.
Kaffe, saft, korv, frukt serveras och priser utlottas vid suptallen.

Söndag 20 juli
Kl. 11.00

”RÄDDA LIVET”
Kurs i livräddning och första hjälpen i församlingshemmet.
1:a omgången 8 - 12 personer
2:a omgången 8 - 12 personer

Måndag 21 juli

”BARNENS DAG”
Naturstig, ridning för barn, sagostund, bakning, ansiktsmålning, målarskola och kojbygge. Läkarvillan Suupalo
”FRÅN VITTANGI, TILL I DAG”
Föreläsning i Folkets Hus av Lars Erik Aaro, LKAB
Därefter allsångsafton med Byakören

Kl. 09.00 - 12.00
Kl. 14.00 - 17.00
Tisdag 22 juli
Kl. 10.00 - 15.00
Onsdag 23 juli
Kl. 19.00

”SKOGENS DAG och FÖRELÄSNING”
Torsdag 24 juli
Skogens dag på Suupalo med skogslunch
Kl. 10.00 - 14.00
Föreläsning i Folkets Hus av Tommy Fredriksson, Sveriges Radio Kl. 19.00
Därefter musikunderhållning.
”RÄDDNINGSTJÄNST, FÖRSVAR M.M.”
Ambulans, brandbil i action, Suupalo
Utställning, GPS och fiskeaktiviteter m.m., Suupalo
Skidskyttevapen, lerduveskytte och gevär skyttebanan, Alapää
Grillafton med försvarsinformation samt
underhållning av fältartister på Suupalo

Fredag 25 juli
Kl. 10.00 - 12.00
Kl. 10.00 - 16.00
Kl. 13.00 - 15.00
Kl. 20.00

”BILAR och BIBLAR”
Lördag 26 juli
Biltävling/uppvisning på idrottsplatsen
Kl. 10.00 - 12.00
Utställning av skotrar och ledmaskiner på Folkets Hus parkering Kl. 10.00 - 16.00
Fortskaffningsmedel/Cruises på FolketsHus parkering, servering Kl. 13.00 - 18.00
Gudstjänst i kyrkan. Predikan av Bengt Pohjanen
Kl. 13.00
Därefter kyrkkaffe i församlingshemmet, föredrag av Bengt Pohjanen
Grillafton med berättare, sångare, musiker och dans, Suupalo
Kl. 20.00
”SJÄLAVÅRD och FRISKVÅRD”
Bussresa till Övre Soppero
Gudstjänst med kyrkkaffe Kivitieva Övre Soppero
Motionslopp. Gång, löpning. Start och mål ”Tvättis”.
Olika sträckor vuxna - barn / ungdom. Avgift vuxna 60:- barn 30:-

Söndag 27 juli
Kl. 10.00
Kl. 11.00
Kl. 11.00

”SOMMARMARKNAD”
Frukost för knallar och allmänhet i frukosttältet vid Folkets Hus
Sommarmarknad Folkets Hus parkering

Tisdag 29 juli - Onsdag 30 juli
Kl. 08.00 - 10.00
Kl. 10.00 - 17.00

”SOMMARKONSERT”
Konsert i kyrkan med Carina, Gun, Daniel , Jens m.fl.

Onsdag 30 juli
Kl. 19.00

STÅENDE PROGRAM
Lördag 19 juli t.o.m. Söndag 27 juli
Tipspromenad, start Glada Oxen, mål ”Tvättis”, Medtag penna och papper.
Kl. 00.00 - 24.00
Utställning, handarbeten, gamla kläder och burkar i Läkarvillan plus loppis, Suupalo.
Kl. 10.00 - 14.00
Båtfärd på Vittangiselet med start från Suupalostranden, ca 45 min, grillmöjligheter.
Kl. 10.00 - 14.00
Glada Oxen håller öppet
Kl. 10.00 - 01.00
Artic Nova håller fabriken öppen för studiebesök
mån - fre. Kl. 10.00 och 14.00
Suupalo kafé och servering
Kl. 10.00 - 15.00

Vårbruket på 1940-talet.
I dag så är det inte många
riktiga bönder i bygden.
Tidigare så vägdes det in
nästan 10 000 liter mjölk
per dag till mejeriet i Vittangi.
I dag så finns inga kor här
i byn, all mjölk kommer
från mejeriet i Bergnäset
Luleå.
Nu finns många hobby
bönder som kör med moderna traktorer och redskap men på 40-talet
fanns bara en traktor i
byn. Det var Holger Bergkvist som hade den första
traktorn (1931) och den
Holger Bergkvist med sin traktor i Ollasbyn under 40-talet. Foto: Carl Falck
gick på gengas under
krigsåren. Den traktorn
finns på Suupalo hembygdsområde men gengas utrustningen är borttagen. Det är stor skillnad mot
dagens moderna traktorer, passa på och titta in i Thisells garaget under Vittangi veckan.

Valborgsmässoafton
Den traditionsenliga valborgsmässoaftonen på Suupalo var
en välbesökt tillställning. Omkring 200 personer hade samlats vid majbrasan. Vädret visade sin bästa sida. Efter det att
majbrasan tänts hälsade vår
ordförande Stefan Råman alla
välkomna.
Vårtalet hölls av Thore Klippmark som i sitt tal bl.a. nämnde
om kommande aktiviteter i Vittangi veckan (årets by).
Inne i bagarstugan underhöll
Gun Olofsson med byakören
och ledde även allsången vid
majbrasan. Flickorna Hanna
och Evelina sjöng till Bo JoMajbrasan i Suupalo 2008. Foto: Börje Johansson
hanssons ackompanjemang.
Bo svarade även för ljuv dragspelsmusik under kvällens lopp.
Serveringen med grillelden blev välbesökt.
Tack till alla medverkande. Vittangi 4H Klubb och Vittangi Hembygdsförening, / Bror Ragneberg

Ordföranden har ordet.
Nu är det då inte länge kvar innan sommarens alla aktiviteter
drar igång. En hel del intressanta aktiviteter har vi också haft
under de gångna veckorna.
Den 7 juni hade vi t ex vår loppis här på Suupalo, som var
mycket trevlig.
En av höjdpunkterna var hembygdsföreningarnas riksstämma
den 13 - 15 juni, som i år var förlagd till Kiruna. Den inleddes
under fredagskvällen med en gemensam middag i stadshuset,
dit närmare 400 representanter från hela Sverige hade anslutit
sig. Under helgen fick vi många bra kontakter för framtida
samarbete.
Det var även en informationsdag i Folkets hus i Kiruna, där vi
hade möjlighet att sälja våra produkter från föreningen och
dela ut information. Under söndagen fick vi i Vittangi besök av
ca 60 personer från hembygdsföreningar från olika delar av
landet, samt från förbundet.
De serverades sik med mandelpotatis, glass med hjortron och
kaffe med kaffeost. Maten som tillagats av våra husmödrar Siv
och Gudrun, var mycket uppskattad! De blev även underhållna
med sång och musik av våra egna stjärnor Gun och Carina.
Bagarstugan har också varit uthyrd för olika festligheter och
man har även hållit gudstjänst i Wikmansgården med efterföljande kyrkkaffe i bagarstugan.
Aktiviteter som är i antågande är bl a en stor danstillställning
på ishockeyplan den 11 juli med Sääskisafari. Där blir det dans
och mat- och ölservering. Vi kommer även ha en del föreläsningar och grillkvällar här på Suupalo.
Det finns informationsblad runt om i byns butiker om vad som
händer under sommaren.
Hembygdscafeét håller öppet under hela sommaren, måndag fredag kl. 10.00 - 15.00.
Till sist får vi väl hoppas på lite mer sol och värme, än det vi
fått så här långt.
Väl mött till en spännande sommar, full av aktiviteter!
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Planeringen av Vittangiveckan har pågått hela vårvintern
tillsammans med olika föreningar i Vittangi.
Det har varit ett pusslande för ordförande i planeringsgruppen, Per Wideholm (Hembygdsföreningen) och sekreteraren
Thore Klippmark (Allutvecklingsgruppen), för att få allting att
stämma.
Tack för att ni orkat arbeta med oss föreningsombud.
Ni har gjort det bra för att få ihop ett sådant digert program.
Tack !
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