«Ett språk, en kultur, ett folk»
Kvänsk samarbedsläger i Kiruna
2–5 augusti 2018

Program
Torsdag 2 augusti kl. 15.00
Informell samling:
 Praktisk information, frågor, samt genomgång av programmet
 Kaffe och kakor
 Mingel och samtal
Föredrag: kl. 16.00: Värdarna önskar alla välkomna, Göran Johansson, Hilja Huru och Kerstin
Salomonsson.
«Revitaliseringsarbete i Kirunaområdet – fokus på språk och ortnamn på meänkieli», Birgitta
Rantatalo
Torsdag eftermiddag och kväll (middag ordnas av deltagarna själva):
 Utställning:
o Bilder
o Lokala produkter/utställare
o Försäljning av flaggor, t-shirt, kepsar m.m. (tänk på att ta med kontanter)




Film och musik under hela kvällen:
o Tjue år på kvenske vinger; Ansteins film
o Mie halvan kotia, regi: Ulla Lytkens, manus/producent: Mona Mörtlund
o Musikvideo med Oddgeir Johansen
Historieberättande – fundera gärna i förväg på historier att berätta!

Fredag den 3 augusti kl. 8.10
Föredrag:
 Värdarna önskar alla välkomna, Göran Johansson, Hilja Huru och Kerstin Salomonsson
 8.15-10.15 «Kultur, språk och natur. Variationsrikedomen, vår gemensamma styrka och
framtid», professor emeritus Henning Johansson
 10.15-10.30 Paus/bensträckare
 10.30-12.30 «Vår gemensamma historia över landsgränserna», Reidun Mellem
Parallellt med föredragen: barnprogram med Agnes Eriksen (kvänska) och Daniel Särkijärvi
(meänkieli)
12.30-13.30 lunch: (serveras vid restaurang Ripan, betalas av deltagarna själva)
 13.30-15.30 «Kipu» 'Smärta', Terje Aronsen
Eftermiddag/kväll: Till Hietalahti där traditionell notdragning planeras. Transport kommer att
organiseras. Servering av fångsten och annat att äta. Möjligheter för camping. Därtill även
möjligheter att på tillbakavägen stanna vid hembygdsgården för mat på egen bekostnad.
OBSERVERA: kläder för utomhusaktiviteter nödvändigt!

Lördag den 4 augusti kl. 8.10
Föredrag:
 Inledning samt allmän information, Göran Johansson, Hilja Huru och Kerstin Salomonsson
 8.15-10.15 Rasbiologi, om skallmätningar m.m., Curt Persson
 10.15-10.30 Paus/bensträckare
 10.30-12.30 Kvänsk byggnadsstil, Alf Einar Hansen
Parallellt med föredragen: barnprogram med Agnes Eriksen (kvänska) och Daniel Särkijärvi
(meänkieli)
12.30-13.30 lunch (serveras vid restaurang Ripan, betalas av deltagarna själva)
 13.30-15.30 Kvänsk båthus och andra projekt i Porsanger, Jan Daleng
 15.30-15.45 Paus/bensträckare
 15.45-17.45 Kiruna stadsflytt, Anders Karlsson, förvaltningschef, Kiruna kommun
Möjlighet till guidad tur under dagen till gruvan, deltagagarna bokar och betalar själva, priser och
bokning: https://www.kirunalapland.se/se-gora/guidad-tur-till-lkabs-visitor-centre/
Under kvällen:
Middag ordnas av deltagarna själva.
Informell samling vid folkhögskolan. Utställning, film, mingel, historier med mera

Söndag den 5 augusti kl. 9.00
 Til Jukkasjärvi museum, Hembygdsgården. Gemensam avfärd från folkhögskolan kl. 9.00.
 Transport tillbaka till Kiruna senast kl. 13.00.
 Lunch (betalas av deltagarna själva)
Hemresa – Hyvästi! På återseende!
Vi samlas vid Malmfältens Folkhögskola, centralt i Kiruna, där det mesta av programmet äger rum.
Folkhögskolan är kostnadsfritt till vårt förfogande och all transport under dagarna kommer att ske
kostnadsfritt. Alla som önskar delta på denna samling den 2–5.8.2018 gör det för egen räkning och
ordnar logi på egen hand.

Adress till Malmfältens Folkhögskola: Campingvägen 3, 981 35 Kiruna, Sverige
Kontaktpersoner Norge: Jan Daleng – mobil +47 913 44 184 och Alf E. Hansen – mobil +47 913 70 007
Kontaktperson Sverige: Göran Johansson – mobil +46 070 205 40 00, fjall-trp@telia.com

Anmälan krävs senast den 25 juli. Anmälan sker till kontaktperson, se ovan.
Förslag på övernattningsmöjligheter i Kiruna:
Malmfältens Folkhögskola tel: +46 0980-67500
Ripan hotell och Camping tel: +46 0980-63000
Spis hotell och restaurang tel: +46 0980-17000

Hotell Bishops Arms tel: +46 0980-788789
Scandic Ferrum tel: +46 0980-398600
Hotell E 10 tel: +46 0980-84000

Lantalaiset, Kiruna

