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SAMISK UKE HARSTAD 2017
Onsdag 1 februar 
Fagmøte for alle legene i regionen med fokus på Samisk helse (lukket arrangement)

Lørdag 4 februar 2017
Kl 11.00-14.00    «Samisk på torget» med lavvo, bålkaffe, lassokasting med mere. 
Kl 14.00 Àlgu/ Kick-Off av samisk uke i Harstad.
                 Åpning v/ representant fra i komiteen for Samefolkets dag Harstad, Merete Kamsøy, 
 leder i Harstad kunstforening og varaordfører Maria Fjellstad. 
                  Per Heimly forteller om utstillingen «Lysets hjerte» etterfulgt av omvisning.  
 Joik ved Risten Anine Gaup.
               Servering av: kaffe, samisk kaffeost, klappakaker med sirup og brunost.
 Sted: Harstad kunstforening, Tore Hundsgate 5

Søndag 5 februar 
Kl 11.00         Samisk-Norsk gudstjeneste i Harstad kirke medvirkende prest Hanne P Øygard,  
 Harstad kammerkor og sang ved samiske barn. Kirkekaffe etter gudstjenesten.  
Kl 13.00 Åpning av utstillingen «Grenselosing i Tysfjord under 2. verdenskrig.» på Trondenes
 Historiske senter. Foredrag ved Oddmund Andersen, konservator Arran  
 lulesamiske senter.

Mandag 6 februar
Kl 10.00 Flaggheising Harstad rådhus
Kl 10.00-13.00 Heggen Videregående skole markerer samefolkets dag med foredrag og kulturelleinnslag (lukket arrangement)
Kl 12.00 UiT-seminar “Blikk på det flerkulturelle Sápmi i et jubileums år”. Fordrag med fotograf Per Heimly, 
 konservator Ola Graff og  professor Rikke Gurgens Gjærum. Joik ved Risten Anine Gaup
Kl 15.30-18.00    Kafé på Trondenes Historiske senter med samisk mat v/ Umami, kaker og kaffe. 
Kl  17.00-17.30 Boklansering «Samisk nærvær på Hinnøya» av redaktørene Tore Einar Johansen og Sigurd Stenersen. 
 Sted: Trondenes Historiske senter
Kl 18.00-19.00 Harstad kommunes offisielle markering av Samefolkets dag med taler: Susanne Amalie Andersen  
 og kulturinnslag. Ordføreren deltar. Sted: Trondenes Historiske senter

Bokbussen er også tilstede ved Trondenes Historiske senter, og det vil være egne aktiviteter for barna.

Onsdag 8 februar

Kl 20.30  Foredrag om den samiske historien på Hinnøya i forbindelse med lanseringen av boken  
 «Samisk nærvær på Hinnøya» ved redaktørene Tore Einar Johansen og Sigurd Stenersen. 
 Sted: Harstad kunstforening, Tore Hundsgate 5. 

Torsdag 9 februar 2017

Kl 11.30-12.00  Åpent lunsj-seminar med fokus på samisk helseforskning. «Hva forteller Saminor undersøkelsen?» 
 ved Anne Ragnhild Broderstad, faglig leder for senter for samisk helseforskning. Store auditorium,UNN 

Harstad. Åpent for alle. Samisk bidus kan fås kjøpt i kantinen. 

Fredag 10 februar
Kl 10.30 og 13.00 Várdobáiki samisk senter gir ut ny bok om Elle og Ándá;
 Elle ja Ándá goađis – Elle og Ándá i gammen
 Boklansering med lesestund for barnehagebarn fra den nye 
 boka på Harstad bibliotek.Påmelding sendes  
 Harstad bibliotek
 
• I tillegg vil barnehager, skoler og sykehjem ha egne arrangement for å markere 
Samefolkets dag 2017. 

• Elever ved Medier og kommunikasjon ved Stangnes VGS bidrar med plakater 
med Samisk inspirasjon som skal henge på UiT campus Harstad under samisk 
uke. 

• Harstad kino viser i forbindelse med samefolketsdag den nye dokumentaren 
om Nils Aslak Valkepaa. 

• Harstad kommunes komite for samefolkets dag vil takke gode samarbeids-
partnere for samarbeidet, og for at dere bidrar til at denne markeringen år etter 
år utvikler seg i omfang og viktighet. 

• Det vil bli en større markeringen av 100 års jubileet for samefolkets dag  
i oktober 2017. 

Harstad kommunes komite for Samefolkets dag
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