
 

 

 

  

  

 

Årsmelding 2010 

Halti kvenkultursenter IKS 

 

H A L T I  K V E N K U L T U R S E N T E R ,  H O V E D V E I E N  2 ,  9 1 5 1  S T O R S L E T T .  

W W W . K V E N K U L T U R S E N T E R . N O  



2 
 

 

Innholdsfortegnelse 
 

Innholdsfortegnelse ................................................................................................................................ 2 

Innledning ................................................................................................................................................ 3 

Om Halti Kvenkultursenter IKS ............................................................................................................ 3 

Representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS ............................................................................ 3 

Styret for Halti kvenkultursenter IKS.................................................................................................. 4 

Ansatte ................................................................................................................................................. 4 

Aktiviteter i 2010 ..................................................................................................................................... 4 

Paaskiviikko ......................................................................................................................................... 4 

Kvensk språk ........................................................................................................................................ 5 

Kvensk språkkurs ............................................................................................................................ 5 

Kvensk språkkafè ............................................................................................................................ 5 

Kompetanseheving i kvensk for barnehagepersonell ...................................................................... 5 

Arbeid mot kulturskoler ...................................................................................................................... 6 

Kulturaktiviteter .................................................................................................................................. 6 

Kvenske kulturkvelder .................................................................................................................... 7 

Kvenske gudstjenester og salmekvelder .......................................................................................... 7 

Formidling, synliggjøring, dokumentasjon .......................................................................................... 7 

Samarbeid ................................................................................................................................................ 8 

Egne arrangement, møtevirksomhet, seminarer og konferanser ......................................................... 10 

Økonomi ................................................................................................................................................ 12 

Avslutning .............................................................................................................................................. 12 

 

  



3 
 

Innledning  

Om Halti Kvenkultursenter IKS 
 

Halti kvenkultursenter IKS er et interkommunalt selskap opprettet med hjemmel i lov om 

interkommunale selskaper av 29.01.99. Halti kvenkultursenter IKS eies av kommunene: 

Lyngen, Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Nordreisa, Kvænangen og Troms fylkeskommune. 

Selskapets hovedkontor er i Nordreisa kommune. 

 

Senteret har som formål: 

 Å bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt i Nord-Troms, behersker det kvenske 

språket 

 Å dokumentere og formidle kunnskap om den kvenske befolkningen 

 Å arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til internasjonale konvensjoner 

overholdes 

 Å synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig sammenheng 

 Kursvirksomhet i kvensk språk, kultur, håndverks- og næringstradisjoner 

 Å bidra til at den kvenske befolkningen kjenner sin historie og sine røtter 

 Å arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen reiseliv og annet næringsliv med 

grunnlag i kvensk kultur historie i kommunene i Nord-Troms 

 Skape samarbeid og nettverk mellom den kvenske befolkningen på Nordkalotten, samt 

mellom den kvenske befolkningen og andre minoriteter  

Halti Kvenkultursenter skal være en inkubator og regional møteplass for å styrke og 

revitalisere kvensk språk, kultur, næringstradisjoner og rettigheter for den kvenske 

befolkningen i Nord-Troms, men også i hele Troms fylke. Den kvenske befolkningens 

historie og bakgrunn skal skape aktiviteter og nye nisjeprodukter i fremtidig kultur- og 

næringsvirksomhet i alle kommunene i Nord-Troms. Kvenkultursenteret skal både drive 

tradisjonell formidling av kvenenes historie, stimulere dagens barn og unge til tilhørighet med 

den kvenske kulturen og lage visjoner for fremtidige generasjoners tilknytning til kvensk 

språk, kultur og tradisjoner. Et viktig mål for Kvenkultursenteret er å synliggjøre den kvenske 

kulturen i alle sammenhenger. 

 

Representantskapet for Halti kvenkultursenter IKS 

Troms fylkeskommune: Eskild Johansen, varamedlem: Eva Solstad 

Storfjord kommune: Ilmar Monlund, varamedlem: Tore Isaksen 

Lyngen kommune: Irene Sørensen, varamedlem: Rolf Johansen 

Kåfjord kommune: Bjørn Inge Moe, varamedlem: Rita Mathisen 

Nordreisa kommune og leder av repr.: Inger Birkelund, varamedlem: Odd Erik Hansen 

Kvænangen kommune: Trygve Enoksen, varamedlem: John Helland 

Skjervøy kommune: Einar Lauritsen, varamedlem: Ingrid Lønhaug 



4 
 

 

Styret for Halti kvenkultursenter IKS 

Troms fylkeskommunes representant og leder av styret: Sigrund Hestdal,  

varamedlem: Jan Egil Johansen, Kvænangen 

Nestleder: Per Ingvald Johansen, Kåfjord. Personlig varamedlem: Inger Marie Åsli, Kåfjord.  

Styremedlem Kari Monlund, Storfjord.  Personlig varamedlem: Morten Fredriksen, Nordreisa. 

Styremedlem Søren Sørensen, Lyngen. Personlig varamedlem: Ingunn Karlsen, Lyngen. 

Styremedlem Anne Gerd Jonassen, Kvænangen. Personlig varamedlem: Maria Olaussen, 

Kvænangen. 

Høsten 2010 gikk styremedlem Søren Sørensen dessverre bort. Hans vara, Ingunn Karlsen, 

har vært innkalt til styremøter fram til Lyngen kommune får utpekt en ny representant. 

 

Ansatte 

Lisa Vangen jobber som konstituert daglig leder. Vangen arbeidet i 60 % stilling fram til 1. 

oktober, og i 100 % i årets siste tre måneder. Hun har arbeidstid en dag i uka i Nordreisa, og 

resten fra hjemmekontor i Manndalen.  

Under Paaskiviikko hadde vi Sirkka Seljevold engasjert for å dokumentere kulturdagene med 

film, intervjuer og bilder. Fra 1. september til har vi hatt Elisabeth Torstad og Pål Vegard 

Eriksen ansatt i kortvarige engasjementstillinger. Torstad har jobbet med pilotprosjekt for 

kvensk kompetanseheving av barnehagepersonell, og Eriksen har jobbet med innholdet på vår 

nettside.  

Aktiviteter i 2010 
2010 er vårt første driftsår som interkommunalt selskap. I begynnelsen av året ble Halti 

kvenkultursenter IKS registrert som et eget selskap i Brønnøysundsregistrene. Vi har fått egen 

regnskapsfører og revisor. Tross at registrering av firma tok lengre tid enn forventet, og vi 

fikk tildelt mindre midler enn vi søkte om, har vi hatt et godt år med mye aktivitet. 

 

Paaskiviikko 
I Halti kvenkultursenter IKS første driftsår, har vi utvidet Baaskifestivalen til å bli kulturdager 

i Nord- Troms. Storfjord åpnet det første arrangementet mandag 7. juni, så fortsatte Lyngen 

tirsdag 8. juni, Kåfjord på onsdag 9. juni og Kvænangen på torsdag 10. juni.  Helga var 

forbeholdt Nordreisa som vertskommune for Halti kvenkultursenter 11.-13.juni.  

Paaskiviikko var en stor suksess. Halti kvenkultursenter IKS anser kulturdagene som en 

meget sentral del i kvensk revitaliseringsprosess i Nord- Troms. Rapport for Paaskiviikko 

2010 kan leses her: http://kvenkultursenteret.custompublish.com/bildeserie-og-rapport-

http://kvenkultursenteret.custompublish.com/bildeserie-og-rapport-paaskiviikko-2010.4814374-157856.html
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paaskiviikko-2010.4814374-157856.html. Dokumentasjon kan også sees på vår YouTube- 

kanal. 

Planlegging av neste års Paaskiviikko er godt i gang. I 2011 vil alle 6 Nord- Troms kommuner 

arrangere sine kvenske kulturdager. Paaskiviikko vil pågå fra 5. juni til 12.juni. 

 

Kvensk språk 
Språket er en sentral del av kulturen. I Nord- Troms, som ellers i landsdelen, er det kvenske 

språket svekket. Det er en svært viktig oppgave for oss å synliggjøre og styrke kvensk språk i 

regionen. Vårt arbeid med holdningsskapende arbeid og revitalisering av kvensk i regionen er 

svært viktig i prosessen med å fremme kvensk språk, for holdninger og motivasjon er 

avgjørende og grunnleggende forutsetninger for å forstå andre språk. 

Kvensk språkkurs 

Høsten 2010 arrangerte Halti kvenkultursenter IKS nybegynnerkurs i kvensk i Nord- Troms. 

Kurset vakte stor interesse og hadde mange deltakere. Lærer var Terje Aronsen fra Kvensk 

institutt.  Kurset ble holdt over to helger, og var på 30 timer. 

 

Neste år ønsker vi å arrangere et viderefølgingskurs, samt et nytt nybegynnerkurs. Det er stor 

etterspørsel etter kurs fra Kvensk institutt, og svært begrenset med lærekrefter. Vi har satt oss 

opp på venteliste, og håper på å få tildelt kursene vi ønsker i 2011. Lokale kursholdere ville 

vært en stor fordel for tilgangen til kvenskkurs i regionen. Det optimale ville vært å kunne 

kjørt kurs ute i kommunene. 

 

 

 

Vi ønsker å gå i dialog med kommunene om 

deltakere fra enkelte personellgrupper kan få 

kompensert kurstid i form av avspasering, mot at 

de benytter seg av de språkferdigheter de har 

ervervet seg, i sin arbeidstid. Spesielt viktig vil 

være barnehageansatte, kulturskolelærere og 

helsepersonell.  

 

Fra kvenskkurs 2010. Foto: Lisa Vangen 

Kvensk språkkafè 

Halti kvenkultursenter IKS har arrangert kvenske språkkafeer i året som har gått. Her møtes 

mennesker med ulik språkkompetanse for å holde språket i hevd og lære seg mer. 

Språkkafeene har blitt et uformelt sosialt møtested, og en fin arena for å skape, vedlikeholde 

og utvikle språklig felleskap. Med nye kursdeltakere, får vi også flere deltakere på de kvenske 

språkkafeene.  

 

Kompetanseheving i kvensk for barnehagepersonell 

Høsten 2010 har Halti kvenkultursenter IKS gjennomført et pilotprosjekt om kvensk 

kompetanseheving av barnehagepersonell i Nord-Troms. Personell fra tre barnehager i 
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regionen har gjennomgått et gratis 1.5 timers kurs i innføring av kvensk språk, språkets 

oppbygging og uttalelse. Etter kurset skulle kursdeltakerne kunne lese enkle tekster på kvensk 

samt synge enkle sanger. 

Kurset ble lagt til en kursdag eller planleggingsdag barnehagene hadde til rådighet. Tre 

barnehager ble valgt ut, Leirbukt barnehage i Nordreisa, Oteren barnehage i Storfjord og 

Olderdalen barnehage i Kåfjord kommune. Tilbakemeldingene etter kurset har vært svært 

positive. 

Elisabeth Torstad har vært engasjert som leder for prosjektet, som har blitt gjennomført i 

samarbeid med Storfjord språksenter. Torstad har fått opplæring i å holde kurset, som vi 

ønsker å benytte oss av i året som kommer. I prosjektperioden 2011 ønsker vi å forsette 

kompetanseheving av barnehagepersonell ved å tilby flere barnehager samme tilbud som har 

blitt gjort i 2010. I tillegg vil vi kjøre et viderefølgingskurs til det barnehagepersonell som har 

gjennomført pilotprosjektet i 2010.  

 

Arbeid mot kulturskoler 
Halti kvenkultursenter IKS inviterte til et informasjonsmøte mellom arrangører av 

minoritetsmusikk- konkurranser og kulturskoleledere, samt andre som jobber med musikk og 

barn/unge i Nord- Troms. Arrangører av Kveenidol, Riddu nasttit og Uuet laulut – Oðða 

lavlagat – Nye sanger – Nya sånger var invitert for å informere om sine arrangement, og 

formålet med møtet var å stimulere til økt bruk av minoritetsmusikk i kulturskolene og økt 

deltakelse på konkurransene.  

Uuet laulut er et musikkprosjekt i regi av Kvensk institutt, som jobber direkte mot 

kulturskolene. Man skal bruke minoritetsspråk, og de fleste unge synger på samisk eller 

kvensk.  

Tilbakemeldingene etter møtet var godt. Storfjord kommune var påmeldt til Uuet laulut – 

Oðða lavlagat – Nye sanger – Nya sånger fra før, og etter møtet meldte også Kåfjord og 

Kvænangen seg på. Et mål for Halti kvenkultursenter IKS er å være med å motivere samtlige 

kulturskoler i regionen til å delta på dette eller andre prosjekter som fremmer kvensk språk. 

Etter møtet har Kvensk institutt invitert til et videre samarbeid med Kveenidol, Riddu Nasttit 

og Kippari- festivalen der målet er å bruke Uuet laulut som en rekrutteringsarena for 

deltakelse på minoritetsmusikk- konkurransene. 

Halti kvenkultursenter IKS ønsker å tilby kulturskolepersonell og andre som jobber med 

musikk og barn/unge i Nord- Troms, et introduksjonskurs i kvensk, uttale og 

språkoppbygging tidlig neste år.  

I 2011 vil Kulturskolen i Nordreisa arrangere en hel kulturuke i samarbeid med Den kulturelle 

skolesekken, der et at temaene vil være musikk. Erling Fredriksson fra Tornedalsgruppa Jord 

vil bli hentet inn som profesjonell instruktør, og prosjektet vil fremme den kvenske kulturen 

og språket. Vi kommer til å se langvarige resultater av denne kulturuka, og det er inspirerende 

og gledelig at slike prosjekter blir realisert.  

 

Kulturaktiviteter 
Ulike kulturaktiviteter er viktig for synliggjøring og bevisstgjøring om det kvenske.  
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Kvenske kulturkvelder 

Halti kvenkultursenter IKS har i 2010 vært arrangør og 

medarrangør til flere kvenske kulturkvelder i ulike 

kommuner. Å ha lokale kulturkvelder ser vi som en 

viktig del av kvensk revitaliseringsprosess, der folk får 

informasjon om kvenske forhold og underholdning.  

 

Fra kulturaften i Nordreisa 2010. Foto: Bente 

Imerslund. 

På kulturaften på FabLab i Lyngen hadde Bjørnar Seppola et foredrag om kvenske stedsnavn i 

Lyngen. Her var det om lag 40 besøkende I Kåfjord var Norske kveners forbund og 

informerte om sin virksomhet, og Helge Guttormsen hadde et foredrag om kvensk i Kåfjord. I 

Nordreisa i oktober fikk vi høre Kaisa Maliniemi, Kari Digre og Bente Imerslund fortelle om 

ulike sider ved lokal, regional og Nordkalottens kultur og historie.  

 

Vi ønsker å arrangere flere slike kulturkvelder i 2011. 

 

Kvenske gudstjenester og salmekvelder 

Vi mener gudstroen og læstadianismen er en viktig del av den kvenske kulturen, og vi ønsker 

å yte et tilbud også til den læstadianske delen av befolkningen. Vi er stolte og glade for at 

Paaskiviikko implementerer læstadianske elementer, og kvensk gudstjeneste på Bergmo 

bedehus har blitt en tradisjon. Også i 2011 vil læstadianismen være et sentralt tema under 

Paaskiviikko. I 2010 har vi arrangert kvensk salmekveld, og i 2011 ønsker vi bl.a. å arrangere 

kvenske salmekvelder i Storfjord og Nordreisa.  

 

Daglig leder av Halti Kvenkultursenter IKS har gått inn som medlem i bispedømmerådets 

arbeidsutvalg for prosjektet ”Kvensk kirkeliv”. Arbeidet i 2010 har bestått i å finne forslag til 

kvenskspråklige salmer som skal inn i ny utgave av Norsk salmebok. Prosjektet vil 

videreføres ut 2011.   

 

Formidling, synliggjøring, dokumentasjon 
 

Internett er en av våre viktigste kilder til informasjon i dagens samfunn. I året som har gått, 

har vi lagt ned en del arbeid med vår hjemmeside www.kvenkultursenter.no.. Målet er å 

utvikle denne til å bli en portal for kvenkultur i Troms. Vi vil drive informasjonsformidling 

fra forsking og utredninger om kvensk språk og kultur, og legge dette ut på vårt nettsted. Vi 

skal formidle informasjon om kvenene og deres rettigheter i henhold til den europeiske 

minoritetspakten til innbyggere og offentlige instanser.  

I løpet av året har vi fått nettstedet til å nærme seg en nyhetsside for kvensk- relaterte saker i 

Troms, Norge og Nordkalotten generelt og for Halti kvenkultursenter IKS` virksomhet. Vi har 

laget egen side for temaer innen slektsforskning, en for barn og unge, en for kvensk i Nord- 

Troms m.m. Vi har også startet med å lage portretter av mennesker som har et kvensk 

engasjement i Troms, og vil presentere disse på vårt nettsted.  

 

 

Halti kvenkultursenter IKS formidler også sin aktivitet på facebook, 

http://www.kvenkultursenter.no/
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http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=203149322015 

samt har en facebookgruppe for de som lærer seg kvensk, ”Det kvenske språket lever videre!” 

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=116778765042911 
 

 

Paaskiviikko 2010 ble dokumentert ved film, bilder og intervjuer. Dette er verdifullt materiale 

som er gjort tilgjenglig på vårt nettsted. Vi ønsker tilsvarende dokumentasjon for de kvenske 

kulturdagene i 2011.  

 

Vi har laget en egen YouTube- kanal der vi presenterer kvenske filmsnutter fra Nord- Troms. 

Her er intervjuer, sceneinnslag fra Paaskiviikko, foredrag m.m.  

Se http://www.youtube.com/user/kvenkultursenter .  

 

Digital formidling er svært 

viktig i dagens samfunn. Vi 

er fornøyde med grunnlaget 

vi har laget på vårt nettsted, 

og vil fortsette arbeidet med 

videreutvikling av denne 

siden i året som kommer. Se 

www.kvenkultursenter.no for 

mer informasjon. 

 

I 2010 ble vi oppfordret til å 

skrive en liten artikkel om 

Paaskiviikko til Årbok for 

Nord- Troms, og her ble det 

også brukt bilder fra 

kvenkulturdagene. 

 

Pressedekning 

I tillegg til utallige annonser vi selv har lagt inn i aviser i året, har vi også hatt en bred 

pressedekning på våre aktiviteter. Paaskiviikko hadde størst mediedekning, både i ulike 

radiokanaler, nettsteder og aviser. Vi har også hatt artikler bl.a. om språkkurs, 

samarbeidsplattform og YouTube- satsing.  

Samarbeid 
Vi ønsker å arbeide for å skape nettverk og samarbeid i den kvenske befolkningen, først og 

fremst i Nord- Troms, men også i Troms, Nord- Norge og Nordkalotten. Dette innebærer 

arbeid mot de kvenske/ finske foreningene i regionen og samarbeid med øvrige kvenske 

foreninger og institusjoner i Norge og på Nordkalotten. Vi ønsker også å fremme samarbeid 

mellom kvener og andre minoritetsgrupper.  

http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=203149322015
http://www.facebook.com/#!/group.php?gid=116778765042911
http://www.youtube.com/user/kvenkultursenter
http://www.kvenkultursenter.no/
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Vi anser et godt samarbeid med andre aktører som en av de viktigste forutsetningene for å 

lykkes. Å respektere forskjeller og verdsette likheter, mener vi er en holdning å strebe etter i 

arbeidet med kvensk revitalisering.   

Internasjonalt og nasjonalt samarbeid 

Det er tidligere inngått intensjonsavtale med Svenska Tornedalingers Riksforbund for å starte 

samarbeid på tvers av riksgrensen. Halti kvenkultursenter og Kvensk institutt har også inngått 

en rammeavtale om samarbeid og fordeling av arbeidsoppgaver. 

Halti kvenkultursenter har deltatt på møte med de andre kvenske institusjonene i regi av 

ABM- utvikling, om kvensk i forbindelse med Unescos konvensjon om vern av immateriell 

kulturarv. Vi har også kommet med innspill til Abmu`s rapport, i fellesskap med Ruija 

Kvenmuseum og Kvensk institutt. Vi er som nevnt, også med i arbeidet om kvensk kirkeliv.  

 

Regionalt samarbeid 

Kvensk samarbeidsplattform 

I arbeidet med å fremme kvensk språk, kultur og historie i regionen, anser vi det lokale 

engasjementet som svært viktig. Lokallag som arbeider med kvensaker innehar kunnskaper og 

forutsetninger på lokalt nivå, som er avgjørende og grunnleggende for å vurdere utvikling og 

revitalisering av kvensk i vår region. Halti kvenkultursenter IKS ønsker å bidra til samarbeid 

mellom lokallagene for at de, med størst mulig enighet og felles forståelse, kan arbeide for å 

få det kvenske aspektet med i utformingen av dagens samfunn.  

Halti kvenkultursenter IKS inviterte lokallag i Nord- Troms og Alta til et møte for å drøfte 

samarbeid 2. oktober 2010. Her ble det besluttet at alle lokallag i regionen ønsker et slikt 

samarbeid, og det ble utformet en skisse over hvordan man tenker seg denne 

samarbeidsplattformen. Halti kvenkultursenter IKS har søkt midler til drift av 

samarbeidsplattformen i 2011. Vi stiller som sekretariat for samarbeidet i etableringsfasen.  

Deltakere i samarbeidsplattformen vil i første omgang være: Alta Qvænforening/Alattion 

Kvääniseura AQ/AK , Norsk-Finsk Forening i Nord-Troms/Pohjois-Tromsin Norja-Suomi-

Seurat, Qven og sjøsamisk forening Kvænangen, Kåfjord kvenforening, Skibotn kven og 

finneforening, Storfjord kven- og sjøfinneforening. Det er signalisert at flere lokallag ønsker å 

slutte seg til samarbeidet etter hvert. 

 

Nord- Troms museum og Halti nasjonalparksenter 

Nord- Troms museum er museet med ansvar for det kvenske i Nord- Troms. For Halti 

kvenkultursenter IKS er de dermed en naturlig samarbeidspartner. Vi har hatt et godt 

samarbeid i året som har gått, spesielt i forbindelse med Paaskiviikko, men også ellers når det 

gjelder kvenskfaglige spørsmål. 
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Halti nasjonalparksenter, Nord- Troms museum og Halti kvenkultursenter IKS søker et faglig 

samarbeid, og vi har hatt flere møter i året som er gått for å finne form på dette samarbeidet. 

Vi er tre lokale/regionale institusjoner som har flere sider ved vår virksomhet felles og 

overlappende, og en fast ramme på samarbeid vil gagne alle parter. Nord- Troms museum har 

invitert Nasjonalparksenteret og Kvenkultursenteret til et samarbeid om utstilling som skal på 

plass i Sokkelvikhuset i 2011.   

 

Lokalt samarbeid 

I 2010 har vi også hatt et godt praktisk samarbeid med Storfjord språksenter. I juni 2010 

arrangerte tre departementer en kvensk språkkonferanse i Storfjord. Her var 

Kvenkultursenteret praktisk medarrangør sammen med Storfjord språksenter. Høsten 2010 

hadde vi, som tidligere nevnt, et samarbeid om kompetansehevingsprosjekt for 

barnehagepersonell. Vi har en grei rollefordeling med at vi er et regionalt senter, og Storfjord 

Språksenter er kommunal. Senteret i Storfjord er en fin ressurs for vårt arbeid med regional 

kvensk satsing.  

Halti kvenkultursenter IKS samarbeider med lokallag som arbeider med kvenske og finske 

saker i Nord- Troms. Vi anser dette samarbeidet som svært viktig, og har tett kontakt med 

lokallagsledere. Det er på grunnlag av dette samarbeidet at vi forsøker å få til den tidligere 

nevnte samarbeidsplattformen.  

Vi samarbeider også med andre lokallag og foreninger der det faller seg naturlig.  

Vi opplever også vårt samarbeid med eierkommunene og Troms fylkeskommune som godt, 

på mange ulike områder. Vi ønsker å være en støttespiller og pådriver i deres arbeid mot den 

kvenske befolkningen i regionen. Gjennom Paaskiviikko har vi etablert arbeidsgrupper i de 

ulike kommunene som består av kommunenes representanter og andre interesserte. 

Kommunene viser stor velvilje ved å vederlagsfritt stille møtelokaler, arrangementslokaler og 

personell til rådighet, og de er svært samarbeidsvillige også i andre sammenhenger.  

Et av Halti kvenkultursenter IKS` formål er å jobbe for kultur- og næringsvirksomhet med 

bakgrunn i kvensk kultur og historie. Vi har startet samarbeid med en ny bedrift som er under 

oppstart, ”ihana!" AS”. Daglig leder er styremedlem som kvenskfaglig ressurs, i denne nye 

bedriften som har tilholdssted i Nordreisa. 

Egne arrangement, møtevirksomhet, seminarer og konferanser 
 

Kvensk kulturkveld /Språkkafè 

 Kvensk kulturaften i Lyngen 15. april. Medarrangør sammen med Kvenlandsforbundet 

og FabLab. Her var det 40- 50 oppmøtte. Bjørnar Seppola holdt foredrag om kvenske 

stedsnavn i Lyngen. 
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 Kvensk kulturkveld i Kåfjord 17. september. Medarrangør sammen med Norske 

kveners forbund og Kåfjord kvenforening. På dette møtet ble styret til Kåfjord 

kvenforening satt, og foreningen offisielt stiftet. 

 Kvensk kulturaften i Nordreisa 12. oktober. Medarrangør sammen med Forening 

Norden, Nordreisa. Kari Digre, Kaisa Maliniemi og Bente Imerslund hadde foredrag 

om lokal, regional og Nordkalottkultur. Her var det om lag 25- 30 gjester. 

 Språkkafè 21. januar i Nordreisa 

 Språkkafè 11. mars i Nordreisa. Kvenlandsforbundet var medarrangør. 

 Språkkafè 4. november i Nordreisa 

 

Nybegynnerkurs i kvensk 

Vi hadde 30- timers nybegynnerkurs i kvensk over to helger, i samarbeid med Kvensk 

institutt. På kurset deltok om lag 15 personer, og vi fikk svært gode tilbakemeldinger. Lærer 

var Terje Aronsen fra Kvensk institutt. Kurset ble holdt 3.- 5. september og 1.- 3. oktober. 

Kvensk salmekveld   

På Kåfjord helsesenter hadde vi salmekveld 8. april, med prest Sigvald Mikkelsen og organist 

Liv Rundberg. Mange av senterets beboere var tilstede, men også noen tilreisende.  

Paaskiviikko 

Åpne møter i forbindelse med planlegging og evaluering av Paaskiviikko 2010:  

19 møter fordelt på kommunene Nordreisa, Kåfjord, Lyngen, Storfjord og Kvænangen 

Gjennomføring av Paaskiviikko 2010: 

 Storfjord 7. juni 

 Lyngen 8. juni 

 Kåfjord 9. juni 

 Kvænangen 10. juni 

 Nordreisa 11., 12., og 13. juni 

Planlegging av Paaskiviikko 2011; 7 møter fordelt på kommunene Nordreisa, Storfjord, 

Skjervøy, Kvænangen, Kåfjord og Lyngen. 

Representantskapet 

 To møter i løpet av 2011 

Styremøter 

 Seks møter i løpet av 2011 

Andre møter og aktiviteter 



12 
 

 28. januar. Møte med Nord- Troms museum. 

 24. mars, 12.mai, 15. desember, Møte med Nasjonalparksenteret og Nord- Troms 

museum 

 26. april Møte på Troms fylkeshus angående den kulturelle skolesekken 

 Møte i Vadsø, Abm- utvikling og kvenske institusjoner angående kvensk immateriell 

kultur. 

 Møter med Storfjord språksenter angående Kvenkonferanse i Storfjord, der Halti 

kvenkultursenter IKS var medarrangør: 26. mai, 1. juni, 2. juni  

 Presentasjon av Halti kvenkultursenter IKS på stiftelsesmøte for Kåfjord kvenforening 

18. juni 

 Informasjonsstand med Kvænangen Qven- og sjøsamisk forening i Burfjord 10. juni 

 Møte i faggruppe for kvenkulturprosjektet 12. oktober  

 Møte mellom kulturskoleledere og arrangører av minoritetsmusikk- konkurranser for 

barn og unge 17. november 

 Møte i Troms Fylkekommune angående deres rolle til kvenarbeidet 23. november 

 Møte i Bispegården i Tromsø om kvensk kirkeliv 22.november og 12. desember 

 Språkkonferanse i Korpilompolo 08.-10. desember 

Økonomi 
Halti kvenkultursenter IKS blir finansiert med driftsmidler fra eierkommunene og Troms 

fylkeskommune. Dette er imidlertid ikke nok til drift, og vi har i 2010 hatt andre året av et 

treårig prosjekt om dokumentasjon og formidling av kvenkultur i Nord- Troms, samt 

holdningsskapende arbeid. Vi fikk om lag en tredel av de midlene vi søkte om i 2010 av FAD, 

prosjektstøtte til nasjonale minoriteter.  

Vi har fått midler til å arrangere Paaskiviikko 2010 av Norsk kulturråd, Troms 

fylkeskommune, Sparebanken Nord- Norge, Norges Råfisklag og Norske kveners forbund.   

Det er sendt søknad utarbeidet og sendt søknad til FAD for prosjektperioden 2011, samt 

midler til drift av samarbeidsplattformen for lokallag. Det er også utarbeidet og sendt søknad 

om festivalmidler til Paaskiviikko 2011.    

Vi håper på innvilging av søknadene. 

Avslutning 

Halti kvenkultursenter IKS ser at vi er i ferd med å feste vår posisjon som interkommunalt 

senter som arbeider for kvenkulturen i Nord- Troms og Troms. Det er satt i gang bevegelser i 

det kvenske landskapet i regionen, og disse må vi følges opp slik at de blir varige. Interessen 

for det kvenske har våknet, og engasjementet behøver respons. Halti kvenkultursenter IKS` 

mål er å revitalisere kvensk i Nord- Troms, og derfor er det viktig for oss å støtte alle gode 

tiltak og initiere nye.  

 



13 
 

Vi har hatt et høyt aktivitetsnivå i året som er gått, tross at vi har hatt begrenset med ressurser. 

Vi får stadig nye oppgaver, og i siste halvdel av året har vi involvert oss i kvenskfaglige 

prosjekter og samarbeid, i tillegg til kulturaktiviteter, språkprosjekter og festival. På grunn av 

manglende ressurser, har vi sett oss nødt til å takke nei til invitasjon til deltakelse i et større 

prosjekt om næring og nasjonalparksentre, der andre kvenske institusjoner deltar.   

Halti kvenkultursenter IKS har en stor utfordring i året som kommer; å få tilstrekkelig 

finansiering til drift i 2011. Den samlede arbeidsmengden gjør at vi har et akutt behov for en 

stilling til. Videre må vi få på plass driftsmidler til 2012.  

 En forutsetning for å lykkes med revitalisering, er at den etniske tilhørigheten blir relevant 

for mennesker i deres hverdag. Det er i ferd med å skje i vår region. De aktiviteter vi 

planlegger for neste år vil bidra til å forsterke denne prosessen.  

 

Vi takker for samarbeidet i det gamle året og ser frem mot et nytt!    

 

 

 


