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Vad händer på Tre Sågar?
Vi har träffat ägaren George från Rumänien som berättar om sina

planer för Tre Sågar. Sidan 10 -11

När jag hittade botemedlet mot Coronaviruset.
En berättelse av Hjördis Palo. Sidan 4.

MAJ 2020



En tidning
i  Korpilombolo
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V� som gör T�dn�ngen:

Alf Kl�ppmark, Yusuf Hamo,
Kar�n Nylund, Märta Nylund, L�nnéa Nylund, Anna F�nn�, Eva Kv�st,
George S�lvestrov�c�, Jan Renmark.

T�psa oss på Ma�l: alfkl�ppmark@hotma�l.com

Korp�lombolo T�dn�ng produceras av
Korp�lombolo Kulturfören�ng, med samarbetspartner; 

Foto & des�gn: Yusuf Hamo.
Illustrat�oner: Kar�n Nylund, Chr�st�na Lund�n.
Ansvar�g utg�vare: L�nnéa Nylund. 

V� startade en t�dn�ng. När det rådande t�llståndet föll över Korp�lombolo och �ngen träffade 
någon så kom v� på �déen. Att starta en t�dn�ng för att berätta vad som händer � Korp�s. På 
Kulturfören�ngen och � Kulturhuset finns det mycket att berätta om. Restaurangen serverar 
mat, Kulturfören�ngen och andra fören�ngar � byn och � angränsande byar har kurser, träffar 
och kulturdagar. V� kommer att försöka fånga upp det som händer � hela området runt 
omkr�ng Korp�lombolo. Det är aktuella akt�v�teter, h�stor�a och berättelser från förr, mat, 
hantverk, kultur, männ�skor och allt som finns � vår omg�vn�ng. Har du förslag och �déer hör 
av d�g t�ll oss!

Prenumerera på Korp�lombolo T�dn�ng
200 kr/år Levereras med post eller ma�l

Anmäl d�n prenumerat�on alfkl�ppmarkotma�l.com
Betala med Sw�sh 123 559 98 24 eller kontant
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Korpilombolo Handelsbod

I Korp�lombolo handelsbod har v� många fantast�ska produkter från orten och hela
Korp�lombolobygden. Nu utökar v� med en d�g�tal but�k. Ännu är de d�g�tala hyllorna tomma.

Har du hantverk, böcker, bär, st�ckade tröjor, kaffeost, läderarbeten, eller bakverk, som har
s�n urgamla trad�t�on � Tornedalen?

V�ll du nå d�na kunder men kanske �nte vet hur du ska göra det?

Har du en l�ten produkt�on som �nte är värd ansträngn�ngen att starta ett företag?

Är du ute efter några av våra tornedalska spec�al�teter som �nte finns någon annanstans �
hela världen?

Korp�lombolo handelsbod kan erbjuda försäljn�ng � vår l�lla but�k på Kulturhuset, eller
förmedla d�na produkter � vår nya d�g�tala handelsbod. 

Hör av d�g t�ll oss på Kulturhuset!

�nge.nyberg@korp�lombolo.se



När jag hittade botemedlet mot
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Det �nvecklade var ju trots allt så enkelt. 

Det var därför �ngen kom på det

utom jag. Jag tänkte när jag såg ett v�rus 

r�kta s�g mot m�g ur ett moln av v�rus. 

”Men nu ska du allt få!” Jag tänker �nte 

lägga benen på ryggen och spr�nga �väg 

med hjärtat � halsgropen. Jag ska möta 

d�g som en mod�g och stark kv�nna. 

”Come on bara!!” Och prec�s när det 

st�rrande v�ruset hotfullt kom för att �nta 

m�na lungor, slog jag t�ll med m�n knutna 

höger allt vad jag orkade. Jag blev full av

skratt när v�ruset föll ner framför m�na 

fötter stendöd. Det kom fler str�dslystna 

v�rusar ur molnet, dem skulle m�nsann ge 

�gen för att deras komp�s var mördad.

Men då tog jag fram den p�pa som jag var 

på väg 

att ge t�ll farfar. Den var redan fulladdad 

med tobakskrut så jag tände på, drog �n 

tjockt med tjärrök och lät det bolma ut 

från m�n fulladdade mun med ett fräsande 

ljud ut mot fienderna och dem föll 

stendöda t�ll marken en efter en. Jag 

gapflabbade så marken darrade, sen 

drabbades jag av en hel svärm med 

aggress�va v�rusar, tog en lång hård kv�st 

från marken och attackerade dem med 

slag som av snurrande hel�kopterv�ngar 

som var på väg att lyfta. Det flög 

v�rusl�kdelar så h�mlen förmörkades.

NU HADE

JAG UTROTAT CORONAVIRUSET 

OCH RÄDDAT VÄRLDEN FRÅN 

KONSEKVENSERNA AV DESS 

FRAMFART. 

En berättelse skr�ven av Hjörd�s Palo från K�v�järv�, som
också är deltagare � Korp�lombolo skr�vargrupp. 

Coronaviruset
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Mamma Julias levnadstips
Jul�a Nylund är mamma t�ll Märta, Kar�n och L�nnéa

Nylund. Hon lärde s�g många knep som v� kan ha hjälp av
också � vår t�d. 

Mamma Jul�a föddes 1914

� Kenttäsaar� eller Saar�, 5

km från Teurajärv�, När

Jul�a var 11 år för -

olyckades hennes far och

då fick hennes mor, Sofia

eller ”Saarenmamma” som

hon kallades, t�llsammans

med barnen, ta hand om

allt; djurhålln�ng och gård.

Det var självhushålln�ng

som gällde och det sättet

att leva t�llämpade Jul�a

sedan under hela s�tt l�v

när hon b�ldade fam�lj och

flyttade t�ll Markusv�nsa. 

Mamma Jul�a var en stor

naturvän och värnade om

allt levande. ”Met olema

ka�k�n luononkappalhe�ta”,

brukade hon säga. V� ska

�nte slösa. V� ska ta hand

om vår jord och dess

resurser.

Här är några av mamma Jul�as t�ps
* Slösa �nte på vatten. En dag kan vattnet ta slut. D�sk, tvätt,
bad och dusch behöver �nte l�terv�s med vatten. Inget bl�r
renare av mycket vatten.

*Tvättmedel eller d�skmedel � överflöd är �nte bra för oss
männ�skor och �nte för naturen.

* Det mesta bl�r renare � kallt vatten, exempelv�s v�d städn�ng.
Då sparar v� energ�.

* Ta vara på regnvatten. Det är bra att vattna växter med och
även t�ll tvätt; ett mjukt, behagl�gt vatten.



Vi minns Korpilombolo kommun

Korpilombolo landskommun 

Korp�lombolobygden är området rumt omkr�ng Korp�lombolo med alla dess byar. Det som en 
gång � t�den var en egen kommun. Korp�lombolo kommun. Det sträckte s�g från
L�m�nkajärv� � söder t�ll K�rnujärv� � norr. Från Pempel�järv� � väst t�ll Suan�ng� � öst. Det var ända 
fram t�ll 1971 som F.J Rantapää styrde med klur�g tanke och snabb hand som 
kommunfullmäkt�ges ordförande � gamla kommunhuset som nu kallas gamla arbetsstugan. Då 
slogs Korp�lombolo, Tärendö och Pajala kommuner �hop t�ll en stor kommun. Pajala kommun. 
Endast kommunvapnet för vår gamla kommun består, Tre sågar. 

HEMBYGDSFÖRENINGENS
ÅRSSKRIFT

1988
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I Korp�lombolobygdens alla
byar har männ�skor bott och
verkat � flera hundra år. De har
brukat jorden, arbetat � skogen,
gått � byskolan, spelat fotboll,
upplevt både glädje och sorg.
Nufört�den bor �nte så många
kvar som det en gång var, men
byarnas h�stor�a består och alla
berättelser som berättas finns
också kvar. V� har � Korp�lombolo
t�dn�ngen tänkt skr�va om byarna
och även om det redan finns en
del dokumenterat och skr�vet om
det är v� �ntresserade att få hjälp
att dela med oss av m�nnen,
berättelser och en överbl�ck av
hur l�vet är just nu � byarna. Här
följer en l�sta över de flesta
byarna. V� vet att några byar
saknas. Hjälp oss att fylla på
l�stan över alla byar � gamla
Korp�lombolo kommun

Lahenpää, J�er�järv�, Nuoksujärv�,
Nytorp. Brobacken, Raja,
Gubbtjärn, Narken, Aho,
Långheden. Pempel�järv�,
Lahnajärv�, Paharova.
Ohtanajärv�, Kuus�lak�, K�rnujärv�,
Fällan.

Teurajärv�, Hällfors,Markusv�nsa,
L�m�nkajärv�, L�m�ngoån. (Salm�,
Vaktjärv.) Puolamajärv�,
Lahnasuando, Hoppet.
(Gustavsberg)P�rtt�n�em�,
K�v�järv�, Hangasjärv�, Suan�ng�

Byar norrut

Byar söderut

Alf Klippmark



En historisk händelse
i Korpilombolo

En dramat�sk händelse � Korp�lombolo för länge sen var
”M�dsommarbranden � Korp�lombolo är 1825.” Den är

nedskr�ven av Thore Kl�ppmark och var�t �nförd �
Haparandabladet 1966.

M�dsommarbranden �
Korp�lombolo år 1825
V�d m�dsommart�den 1825 ödelade en stor 
brand hela dåvarande Korp�lombolo by. En 
gård och ett härbre blev kvar av hela byn. 
Ingen männ�ska blev dock skadad. Alla 
män och nästan samtl�ga av byns kv�nnor 
var just då på kyrkobesök � Övertorneå och 
d�t var det över 6 m�l.

Det var vanl�gt att fira m�dsommar med ett 
kyrkobesök och eftersom Korp�lombolo 
ännu �nte hade egen kyrka utan t�llhörde 
Övertorneå församl�ng, var det naturl�gt att 
besöka s�n egen församl�ngskyrka. Endast 
barn och möjl�gen någon enstaka kv�nna 
blev kvar � byn v�d sådana t�llfällen.

E f t e r s o m  u p p g � f t e r n a  ä r  g a n s k a 
knapphänd�ga, är det relat�vt svårt att vara 
exakt. Uppg�fterna kan �bland gå �sär.

Detta att gårdarna stod så nära varandra 
ledde t�ll namnet ”Talonkylå”, ett namn som 

fortfarande används av äldre personer för 
att beteckna den delen av Korp�lombolo by, 
som l�gger norr om kyrkallén.

De fem gårdarna, som ödelades v�d 
branden, låg alldeles � anslutn�ng t�ll 
nedersta delen av kyrkallén, ungefär där 
det gamla mejer�et stått en gång, �nte långt 
från sjöstranden. Endast en gård klarade 
s�g undan branden. Det var Palo-gården, 
som låg där �dag John Bergdahls gård står. 
Det var tack vare s�tt ensamma läge, som 
den gården blev kvar,

När kyrkfolket återvände t�ll Korp�lombolo, 
såg de t�ll s�n förskräckelse vad som hänt. 
Kv�nnorna grät, men karlarna försökte 
trösta dem med att v� har ju skog så v� kan 
bygga nya hus. En av de äldste satte s�g på 
härbretrappen och yttrade helt kallt. ”Jopa 
täällä on kreppuja tullu”

De gårdar som brann ned, hette Wuolo, 
M�kko, Vanhatalo, Rantatalo och Matt�. Hur 
branden uppstått vet man �nte med 
säkerhet. På samma ställe uppförde man 
nya hus kr�ng v�lka bebyggelsen � stort sett 
växte upp ända t�ll storsk�ftets daga.
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Meänkieltä nostethaan näkösälle

uuen prujektin kautta
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Panna ylös meänk�el�s�ä tekst�ä 

kaupho�n, pankho�n el� va�kkapa 

sporthalh��n.

Järjestää työpajoja

jokka herättävä �ntoa tulevalle 

sukupolvele.

Opettaa per�nthe�stä käs�työtä

ja kulttuur�a.

Köyttää kontakt�verkkoja

m�nkä kautta saattaa lev�ttää ja keh�ttää 

k�elenkäyttöä.

Se oon prujekt�n, RajatonGränslös�n, 

me�n�nk�. 

Prujekt�n om�staa
Svenska Tornedal�ngars
R�ksförbund -
Torn�onlaaksola�set

Rahotus tullee EU:stä:
Landsbygdsprogrammet
2014-2020 ja Leader
Tornedalen 2020.

Tämä prujekt� saap� meänk�elen uush��n tumäähn��n m�ssä meänk�el� e� ole näkyny n��n 

paljon, sannoo Maja Mella, to�m�ntajohtaja STR-T. 

Prujekt�n Gränslös-Rajaton facebook-s�vun kautta pääsee k�el�paath��n matkhaan.

Fantast�nen mahol�suus kuula helppoa ark�k�eltä ja olla myötä om�la eho�la. S��nä oon 

re�lust� s��aa katon alla, e�kä ole hättää jos enn��mät el� ka�kk� tullee väär�n. Se oon 

turval�nen pa�kka opp�a l�ssää omala tasola, sannoo Helena Brån�n, joka pruukaa olla 

myötä k�el�paat�ssa. 



Prujektin
kielipaati

Prujekt� alko 2/3 ja keh�ttyy koko a�jan. 

T�k�taal�nen k�el�paat� oon pantu käynth��n 

ka�k�le jokka halvava kuula ja pruuata 

praat�a meänk�eltä. Me�tä oon v��s

k�el�paat�njohtajaa, Anders Emanuelsson, 

meänk�elen opettaja Uumajan 

yn�värs�teet�ssä ja myötä ISOF:�n 

k�el�raat�ssa, Merv� Erkhe�kk�, 

ä�t�nk�elenopettja Uumajassa, Lotta Utter, 

opettaja Luulajassa, Anton Raukola, 

Torn�onlaakson teatter�ssa tö�ssä ja m�e 

Eva Kv�st, Rajaton-Gränslös prujekt�n 

johtaja. Joka kesk�v��kko, kello kuus, 

k�el�paat�njohtajat ja osanottajat kohtaava 

taattor�n el� mup�l�n kautta ja por�seva 

meänk�eltä keskenhääns. 
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L�ssää t�etoa k�el�paat�sta ja prujekt�stä löytyy prujekt�n
facebooks�vula, ”Rajaton-Gränslös” ja ”K�el�paat� – Språkbad

meänk�el�” ja kans str-t:n kot�s�vulta: www.str-t.com



Plötsl�gt en dag var det l�v och rörelse på vårt gamla
hotell Tre Sågar. De svenska flaggorna stod högt efter att

byggnaden stått tom en längre t�d. Vad händer där?. 
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Vad händer på gamla

Tre Sågar?

T�ll Korp�lombolo kom han för första gången 2014 och arbetade � skogen för Magnus 
Gustafsson, men det var först t�ll sommaren 2019 som han köpte hotell Tre Sågar. Och då
för att anordna ett boende för fler rumänska skogsarbetare. Efter den sommaren så �nsåg 
han potent�alen � köpet och utveckl�ngsmöjl�gheten � hotellet.

V� har träffat George
S�lvestrov�c� som är den
nya ägaren av hotellet.

Han kommer från Galaț�,
� Rumän�en. George är
utb�ldad allmänläkare samt
psykoterapeut, men är
också utb�ldad � natur-
med�c�n och Ayur Veda. 
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Tanken föddes att starta ett kulturcentrum och utveckla
många kulturella konstarter med �nbjudna konstnärer från

hela Europa. 

Alf Klippmark

Fören�ngen POLeARTh, startades, 
under hösten 2019. T�ll nattfest�valen bjöd 
den �deella fören�ngen �n en konstnär
och performanceart�st, Sofia InLak'ech, 
en grupp 

eldkonstnärer ”The Nomad flames” samt 
en tysk teatergrupp, ART, som arbetade � 
Korp�lombolo �nför och framförde s�tt
arbete under
fest�valveckorna.

POLeARTh har den spec�ella stavn�ngen som �nte bara beskr�ver konstverksamheten utan 
också tanken på vår omg�vn�ng. George med s�n kompetens som läkare och �nom 
naturmed�c�n, såg Korp�lombolo som den ult�mata platsen att ta nästa steg � utveckl�ngen av 
Tre Sågar. Att utveckla männ�skor � naturl�g hälsa. Här finns sol, natur och
växter. 

Ett retreatcenter, en återhämtn�ngsplats, 
med formuler�ngen att ”deconnect to 
reconnect” är nästa steg. De vänder s�g 
både t�ll oss Korp�sbor och männ�skor 
från hela Europa att komma h�t för att ta 
del av utbudet. Just nu pågår renover�ng 
av lokalerna på Tre Sågar för att kunna 
etablera 

Korp�lombolo som en plats att komma t�ll 
för att utveckla s�g själv � hur man tar 
hand om s�g själv, med boende, 
hälsoutb�ldn�ng, workshops � 
hälsofrämjande syfte med både 
naturmed�c�n och kulturakt�v�teter för att 
bygga upp både den fys�ska och
mentala hälsan. 



Månadens konstnär i maj,
Charlotte Eder
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”Konsten �nte konst�gare är än konstnären konst�g är”. Det är ord från m�n 
fars pjäs ”V�d H�mmelr�kets port” som spelades ett par gånger på 
Tornedalens folkhögskola � Övertorneå. Därför är det mest centrala � m�tt 
målande att jag målar b�lder som ser så normala ut som möjl�gt.

För tjugo år sedan jobbade jag som 
exportchef på ett av norra Sver�ges 
största företag när jag blev utbränd, 
träffade en man och flyttade t�ll F�nland. 
En jul v�lle jag brodera en julbonad t�ll m�n 
svärmor, men stötte på problem: �nte så 
bra motor�k. På samma gata där v� bodde 
så fanns en konstnärsbut�k med 
fantast�ska 

pastellkr�tor och fina papper. Jag såg 
lösn�ngen på m�tt problem: jag skulle 
måla en julbonad � stället. Och så 
fortsatte jag. M�tt favor�tmed�um är 
pastellkr�ta – en  b�ld målad med en sådan 
kr�ta kallas för pastell. På senare t�d
har jag försökt lära m�g akvarell, och nu 
bl�r det mest hybr�der:
pastellakvareller.

I maj kommer m�na b�lder att ställas ut på kulturhuset � Korp�lombolo. Namnet på 
utställn�ngen är: ”Me�ne japan�sche Gärten”, m�na japanska trädgårdar. Det är b�lder 
�nsp�rerade av japansk trädgårds- och b�ldkonst. Projektet började 2008 när jag 
fotograferade � m�n l�lla japanska trädgård � Vasa. Samt�d�gt som den stora tsunam�n 2011 
drabbade Japan målade jag den första tempelb�lden. Sedan har t�den gått, och nu � v�nter så 
blev det dags att be �gen och jag har frossat � b�lder av tempel och tor�s. Nu är projektet klart
och ska prem�ärv�sas. Detta är en av m�na drömmar som går � uppfyllelse, och med stolthet � 
rösten har jag berättat för m�na vänner att äntl�gen får jag ställa ut � Afr�ka…”I Afr�ka? Vadå?” 
har dom frågat. ”Jo � en l�ten by � västra Kongo – en l�ten by som heter Korp� Lombolo, där 
finns ett fantast�skt kulturhus. Ingent�ng konst�gt med de!” 

Charlotte Eder



Georges hälsotips
för pandemitider 2020
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Immun�tet är värme. Infekt�onen är kyla.

Gör detta varje dag:

Rörelser och sportakt�v�teter så att du 
svettas, men med soc�alt avstånd och 
med tvättade händer och handskar.

Bada bastu.

Ta en varm dusch - så varm
som möjl�gt.

Använd ordentl�ga kläder.
(även när du sover)
Ät lök och v�tlök.

Ät C�tron (halv c�tron per person)

Ät pepparrot, �ngefära, kanel och 
t�mjan.

”Mens sana � corpore sano” -
En lugn och förs�kt�g att�tyd skapar m�ndre 
stressrelaterade hormoner � kroppen och 
på så sätt hålls �mmunsystemet � bra
form.

Sol, luft, rörelse.

Detta ökar svettandet. Det är bra att svettas för att höja kroppstemperaturen.
Det är kroppens �ntell�genta sätt att försvara s�g mot �nfekt�oner.
Spr�nga och gå på gym är bra, kond�t�onsträn�ng allra bäst.

Undv�k att:

Utsätta d�g för kyla medan du är fukt�g 
efter att ha svettats.

Längre ansträngn�ngar och utsatthet för 
kyla en längre t�d.
Mat d�rekt från kylen.

Glass

Kalla mejer�produkter.

Fettprodukter (använd kval�tetsolja och 
avokado � kokta målt�der)

Kalla drycker. (med �s)

Rökn�ng.
Alkohol.

Stress, gräl och br�st på sömn.

Dessa t�ps är helt � l�nje med svenska mynd�gheters r�ktl�njer.
George S�lvestrov�c�, Allmänläkare från Rumän�en. 
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Kulturhusets
goda morotsbiffar

Har du provat Lehtes goda morotsb�ffar på Kulturhuset? Lehte är kock på 
kulturhusets restaurang � Korp�lombolo. Hon kom t�ll Kulturhuset och 
Sver�ge 2016, och har arbetat med mat � många år. Lehte är mycket bra på 
kryddor och �ngred�enser från naturen. Receptet på morotsb�ffar är 
ursprungl�gen från Estland men hon har gjort l�te förändr�ngar.

Morotsb�ffar
(13 – 15 b�ffar)
4 port�oner

2 stora morötter r�vs grovt
400 g v�ta bönor Kör � matberedare 
1 lök hackas fint
¾ tsk torkad rosmar�n
 ¾ tsk torkad t�mjan
½ tsk sp�skumm�n
½ tsk currypulver
1 tsk salt
80 g havremjöl
(mala havregryn grovt)

Gör så här:
Rör samman allt
Forma b�ffar. Värm upp en panna.
Stek b�ffarna så att de får färg.
(kan stekas � ugn175°)
Sås: Crème fra�che, blanda � pressad v�tlök,
ol�volja, salt, finhackad gurka,
tomat, papr�ka, om du v�ll honung.
Ät med sallad, klyftpotat�s eller potat�smos

Smakl�g målt�d! 
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Snödr�vorna är fortfarande höga och det är mycket snö
kvar. Alltså full v�nter. Om det �nte var för ljuset skulle

man �nte tro att våren är på gång.

Snart börjar man drömma om att sätta �gång odl�ngen av ol�ka sorters grönsaker. Men det räcker 
�nte med att drömma. Det är dags att förbereda genom att sätta frön, ta skott, sätta
potat�sen att förgro och kanske kl�ppa ner rangl�ga växter som överlevt v�ntern.

Att kunna gå ut �
trädgården och plocka
späda morötter, lök, och
mycket annat är en lyx.
Det finns �nget som är
godare. Kryddor går också
bra att så, här under
m�dnattssolen. De bl�r
underbart goda och fr�ska

Att odla potat�s är mycket
v�kt�gt. Från sättpotat�sen
kan du kanske få mat för
hela v�ntern. Det är så gott
med färskpotat�s på
sensommaren. Det är
nästan en tävl�ng om vem
som först äter färskpotat�s.
25 jul� är en v�kt�g dag för
då v�ll man helst smaka de
första färskpotat�sarna.
Jakob har namnsdag då,
Jaakonpä�vä. 

Karin Nylund



Information från Korpilombolo
kulturförening 

Korp�lombolo kulturfören�ng v�ll gärna ha D�g/Er som
medlem � fören�ngen. Det betyder mycket för oss att Du/N�

stöder vår verksamhet

Kontoret är öppet alla
vardagar och där kan man få
hjälp med bl.a. dator, telefon,
kop�er�ng,
mynd�ghetskontakter,
blanketter, skr�velser,
affischer, foton,
översättn�ngar och tolkhjälp.
Än så länge har v� också hand
om Bussgods, som har öppet
14-17 alla vardagar.

T�ll vår l�lla but�k kan man
lämna �n varor t�ll försäljn�ng
mot för närvarande 10%
prov�s�on. Det bl�r på så sätt
en but�k med var�erande
�nnehåll där du kan h�tta fina
presenter � form av
hantverksprodukter, sk�vor,
böcker, hälsoprodukter mm.

M�nnesadresser HjärtLung
finns, l�ksom
Kulturfören�ngens egen
m�nnesadress för den som så
önskar.

Kulturfören�ngens
Närserv�ce har hand om
blomförsäljn�ngen på
försommaren, gräskl�ppn�ng,
gravvård, snöskottn�ng,
tårtbakn�ng, affischdes�gn,
foto samt andra sysslor.

Sfi - svenska för �nvandrare,
är också en serv�ce som v�
t�llhandahåller.

Hantverkscafé samt
körsång varje vecka �nbjuder
t�ll gemenskap.

Månadens utställare ger
möjl�ghet för den som skapar,
att v�sa och komma ut med
s�na alster. Det �nsp�rerar
kanske också våra barn och
unga att ägna s�g åt
skapande.

I år kommer v� också att
anordna teater och
skr�var/skaparstugor.
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Kulturfören�ngen fortsätter att arbeta för männ�skorna � Korp�lombolobygden. V� v�ll att det 
ska vara en levande bygd där folk känner framt�dstro, där alla är v�kt�ga, känner 
gemenskap och stolthet över s�n kultur och s�tt ursprung. Förhoppn�ngsv�s lockar det också 
unga att stanna eller flytta h�t



Planer�ng för den 16:e upplagan av European Fest�val of the
N�ght är redan �gång. V� hoppas kunna presentera en l�ka fin

fest�val som 2019 års arrangemang. 

European Festival of the Night
1-13 december � Korp�lombolo

Kulturfören�ngens styrelse
vald v�d årsmötet 22 mars

består av:

L�nnéa Nylund
(ordförande)

An�ta Hannu (v�ce
ordförande, kassör)

B�rg�tta Rantatalo
(sekreterare)

Fredr�k Hangasjärv�
 

T��u Toro, N�ls Kyrö

Br�tta Tervan�em�

Suppleanter:

Aet Paabut, Hjörd�s Palo

Medlemspr�set är 100 kr

för ensk�ld medlem och

150 kr för fam�lj.

Kom �n t�ll kontoret och köp

medlemskort, eller

Betala �n på bankg�ro

5899-2678 eller konto

8264-4, 903168757-8, eller

Sw�sha t�ll 1235599824.

Skr�v ”medlem” som

meddelande.

Välkommen som medlem!

Styrelsen 
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Vad händer � Korp�lombolobygden � Maj!

Evenemangskalender

01.
02.
03.
04.
05.
06.
07.
08.
09.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.

1 Maj Arbetarnas helg

Vecka 18

Vecka 19

Vecka 20 Erkk� turjus turkk� päälä

Kr�st� h�mmelsfärdsdag 

Vecka 21 Urbanus pa�ta päälä 

P�ngstafton
P�ngstdagen Mors dag

Just nu är det osäkert med alla akt�v�teter � maj!
Har du t�ps på akt�v�teter � jun�? Hör av d�g t�ll Affe!

alfkl�ppmark@hotma�l.com
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T I D N I N G
KORPILOMBOLO
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