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Forord 
 

 
 
Som følge av koronapandemien ble året 2020 et annerledes år også for Halti 
kvenkultursenter IKS. Det meste av planlagte aktiviteter og arrangementer måtte enten 
avlyses, utsettes eller gjennomføres på alternative måter.  
 
Dersom en skal se etter noe positivt med den usikre tiden verden er inne i, så vil en 
kunne argumentere for at det har medført at senteret har måtte utvikle seg ytterligere 
både når det kommer til planlegging, sin arrangørkompetanse, digitalt arbeid og 
kommunikasjon. 
 
Til tross for pandemien har kvenkultursenteret vært heldige som har hatt nok å henge 
fingrene i, og som har sluppet unna sykemeldinger, permitteringer og oppsigelser. 
Faktisk ble bemanningen økt fra 1,5 årsverk til 3,0 årsverk i løpet av året. Dette var 
imidlertid en planlagt økning som egentlig skulle kommet allerede før verden ble 
rammet av pandemi. 
 
Senteret fikk både nytt representantskap og nytt styre i løpet av året, og styret ser nå fram 
mot et nytt år der forhåpentligvis aktivitetsnivået kan normalisere seg i takt med en 
verden som normaliserer seg. 
 
Halti kvenkultursenter IKS ønsker å takke eierne, finansieringskilder og 
samarbeidspartnere for året som har gått.  
 
 
Våren 2021, 
 
Ronald Jenssen  
styyrinjohtaja/styreleder 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Alle foto: Pål Vegard Eriksen 
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Om Halti kvenkultursenter 

 
 

Halti kvenkultursenter IKS (org.nr 994 649 094) 
ble stiftet i 2009 og eies av kommunene Lyngen, 
Storfjord, Kåfjord, Skjervøy, Kvænangen og 
Nordreisa, samt Troms og Finnmark 
fylkeskommune.  
 
Kvenkultursenterets formål er å: 

 
• bidra til at flere kvener i Troms, og spesielt 
Nord-Troms, behersker det kvenske språket 
 
• arbeide for at kvenske rettigheter i henhold til 
internasjonale konvensjoner overholdes 

 
• synliggjøre kvensk språk og kultur i offentlig 
sammenheng 

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

 
• arbeide for at det skapes nisjeprodukter innen 
reiseliv og annet næringsliv med grunnlag i 
kvensk kultur og historie i kommunene i Nord-
Troms 
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Ansatte 
 

 
Ved årsslutt 2020 har Halti kvenkultursenter fire ansatte 
fordelt på 3,0 årsverk. Staben består av følgende personer: 
 
Pål Vegard Eriksen har vært tilsatt som daglig leder siden 
høsten 2014 og arbeider i 100 % stilling.  
 
Tove Raappana Reibo (bilde) har vært tilsatt fra 2011, og i 
2020 ble hennes stilling endret fra språkarbeider til språk- 
og prosjektarbeider, og økte samtidig fra 50 til 100 %.   
 
Lasse Arvid Davidsen ble i juni 2020 tilsatt i 50 % som 
språkarbeider i en midlertidig stilling med mulighet for 
fast ansettelse. 
 
Agnete Båtnes Braaten ble i desember 2020 tilsatt i 50 % 
som prosjektleder i en midlertidig stilling. 
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Styret 
 

 
Fram til 28.10.20 bestod styret i Halti kvenkultursenter av 
styreleder Hilde Anita Nyvoll (bilde), Leif Bjørnar Seppola, 
Lisa Vangen, Johnny Mikkelsen og Kai Petter Johansen 
(fratrådt tidligere). 
 
Styret fra og med 28.10.20 består av styreleder Ronald 
Jenssen, nestleder Ragnhild Bergset Elvestad, Hege-Anita 
Sørensen, Torbjørn Svane Naimak og Hilde Marie Lund. 
Personlige varamedlemmer er henholdsvis Odd Henrik 
Rudberg (RJ), Johnny Mikkelsen (RBE), Gerd Steinnes 
Nilsen (HAS), Jarle Myrhaug (JM) og Birgit Paulsen 
(HML). 
 
Styret har i 2020 avholdt ett arbeidsmøte og seks 
styremøter, og har behandlet 37 saker. 
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Representantskapet 
 

 
På bildet fra venstre: Helge Guttormsen, Tore Elvestad, Wigdis 

With og Ingrid Lønhaug 

 
Representantskapet for perioden 2020 – 2024: 
 

• Tore Konrad Elvestad (Nordreisa)  
Vara: Kirsti Marit Steinlien 

• Helge Guttormsen (Skjervøy) 
Vara: Kathrine K. Hanssen 

• Ingrid Lønhaug (Troms og Finnmark) 
Vara: Birgit Dorothea Nielsen 

• Kai Petter Johansen (Kvænangen) 
Vara: Kathrine Lise Pedersen 

• Audun Ludvig Johnsen (Lyngen) 
Vara: Wigdis Willysdatter With 

• Bernt Eirik Lyngstad (Kåfjord) 
Vara: Britt Margrethe Pedersen 

• Finn Hugo Karvonen (Storfjord) 
Vara: Inga Pirita Viik 

 
Representantskapet har i 2020 avholdt to møter og behandlet 
17 saker.  
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Regnskap og revisjon 
 

 
Halti kvenkultursenter IKS har, jf. Lov om 
interkommunale selskap, regnskapsplikt etter 
regnskapsloven og skal ha revisor som velges 
av representantskapet.  
 
Det er Reisa Regnskap AS (org.nr 981 339 193) 
som fører regnskapet og KomRev Nord IKS 
(org.nr 986 574 689) som utfører revisjon for 
selskapet. 
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Aktiviteter 
 

 
Kronologisk 

 
«Bygging av Reisabåten i tre – informasjon og idémyldring» v/Tura AS var et åpent 
møte som ble avholdt 9. januar på Halti med nærmere 40 deltakere, og med Halti 
kvenkultursenter som vertskap. 

 

Trespråklig eventyrturné ble gjennomført for 8. året på rad i tidsrommet 20. – 24. 
januar, dette i samarbeid med Biblioteksamarbeidet i Nord-Troms og Bibliotek- og 
kulturbussen. Som vanlig fikk elever på 1. trinn i alle seks kommuner i Nord-Troms 
kvenske- og samiske språkopplegg. 

 

Begynnerkurs i kvensk i samarbeid med Kainun institutti – Kvensk institutt hadde 
oppstart 27. januar på Halti i Nordreisa, og skulle etter planen ha 10+1 samlinger á 2 
timer med avslutning 4. mai. Kurset ble satt på vent etter nedstengingen av Norge i 
mars, og siste halvdel ble gjennomført i perioden 29. august – 12. oktober. Kurset er en 
del av prosjektet Kieliaalto – Kvensk språkbølge. 

 

Kvenfolkets dag (16. mars) og de planlagte arrangementene i den forbindelse ble 
naturligvis avlyst. På planen stod en markering på Halti i Nordreisa den 16. mars i 
samarbeid med Nord-Troms museum og Nordreisa kommune, og den 18. mars skulle 
det være konsert med tornedalsk og finsk folkemusikk på Nordkalottsenteret i Skibotn, 
dette i samarbeid med Storfjord språksenter. 

 

Kvensk språk- og kulturleir skulle avholdes 8. – 10. mai, men ble avlyst som følge av 
koronapandemien. En gjennomføring ville blitt for omfattende ettersom 
smitteverntiltak var å holde minst to meters avstand og ikke samles i grupper på flere 
enn fem. Vår samarbeidspartner i Sverige, Meän kultturikehto/Vår kulturvugge, og de 
svenske deltakerne kunne heller ikke delta. 

 

Paaskimatka (kvensk språkturné) lot seg ikke gjennomføre som normalt, med fysiske 
besøk hos elever på 5. trinn i alle seks kommuner i Nord-Troms. Istedenfor laget 
kvenkultursenteret et digitalt formidlingsopplegg med støtte fra Troms og Finnmark 
fylkesbibliotek og Nasjonalbiblioteket. Nikolai Äystö Lindholm ble hentet inn som 
språklig og musikalsk ressurs, som sammen med kvenkultursenterets språkarbeider 
Tove Raappana Reibo stod for det faglige og kunstneriske innholdet i formidlingen. 
Dette ble en del av det digitale programmet under Paaskiviikko, og vil kunne 
gjenbrukes kommende år. 

 

Paaskiviikko 2020 (kvenske kulturdager i Nord-Troms) skulle arrangeres i juni, i 
underkant av tre måneder etter at Norge stengte ned. Istedenfor en ordinær festival 
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arrangerte kvenkultursenteret et digitalt program i juni, med kun to fysiske 
arrangementer, samt et utstrakt høstprogram med fysiske arrangementer når 
situasjonen tillot det. Det digitale programmet bestod av en rekke allerede eksisterende 
kvenske filmproduksjoner, i tillegg organiserte kvenkultursenteret flere 
nyproduksjoner. Rapporten for Paaskiviikko 20201 er tilgjengelig og kan leses i sin 
helhet på våre hjemmesider kvenkultur.no. 

 

Hennes Majestet Dronning Sonja og hennes reisefølge var på et uformelt besøk på 
Halti den 14. juli, og kvenkultursenteret var en del av vertskapet som tok de imot. 
Daglig leder hadde en fin samtale med Dronningen om flerspråklige stedsnavn, og som 
gave fikk Dronningen med seg boken «Kvenfolkets 500 år ved Ishavskysten». 

 

Kyläpeli 2020 (landsbyspel i Nordreisa) ble gjennomført 17., 18. og 19. september, men 
denne gangen i en redusert og koronatilpasset utgave. Forestillinga «Matkala yksin» (på 
reise alene) av Itu barneteater ble vist inne på Halti kulturscene, tett etterfulgt av 
«Polkupeli» (stispel) i Elveparken på Storslett. Kvenkultursenteret hadde plass i 
arbeidsgruppa og bidro i planleggingsarbeidet, bisto med praktiske oppgaver før, 
under og etter forestillingsdagene, og har i tillegg oversatt all norsk tale i Matkala 
yksin-forestillinga til kvensk og visa versa. 

 

Jouluhetki (julekonsert med KvääniÄänii) har blitt et fast årlig arrangement, og i 2020 
skulle denne skje den 5. desember i Nordkjosbotn kirke i samarbeid med Trio Raisista, 
men koronasituasjonen i Balsfjord kommune tillot ikke gjennomføring. Istedenfor ble 
det en digital direktesending fra Halti kulturscene der også barna i Kielitruisku Raisissa 
(kvensk språkdusj i Nordreisa) ble involvert, og arrangementet ble også tatt inn som en 
del av høstprogrammet til Paaskiviikko 2020. 
 
 

Prosjekter 
 

 
I 2020 har Halti kvenkultursenter arbeidet videre med tidligere påbegynte prosjekter. I 
prosjektet «Kieliaalto – Kvensk språkbølge» har senteret fått lov til å omdisponere 
midler for å inngå samarbeid med jazzmusiker Arve Henriksen om en nyutgivelse av 
Alf Nilsen-Børsskogs diktsamling «Merimies muistelee». Våre språkarbeidere har 
arbeidet iherdig med å oversette alle diktene fra kvensk til norsk, hvorpå de oversettes 
til engelsk av andre, og målet er at den nye utgivelsen skal vise fram kvensk poesi på 
tre språk. Dette vil, ved siden av at Henriksen har et navn internasjonalt, kunne bidra til 
å synliggjøre kvensk språk og den kvenske minoriteten for et nytt, bredere og 
forhåpentligvis også et internasjonalt publikum. 

 
Kvenkultursenteret har også arbeidet videre med prosjekt «Dokumentasjonsarbeid – 
kvensk kulturarv» og «Kvensk barnelitteratur». Det er foretatt intervjuer på opptak, 

 
1 Rapport for Paaskiviikko 2020 

https://kvenkultur.no/wp-content/uploads/sites/25/2021/06/Rapport-Paaskiviikko-2020.pdf
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gjort foto- og videodokumentasjon og innhentet nødvendige tillatelser til oppbevaring 
og senere bruk av innsamlet materiale. Vi har blant annet gjort dokumentasjonsarbeid i 
Reisadalen, og har i tillegg samarbeidet med Kristin Mellem om dokumentasjonsarbeid 
i Skibotn. 
 
Kvenkultursenteret har arbeidet med å ferdigstille barneboken «Varis ja harakka» 
(kråka og sjura), et barneeventyr samlet inn og nedtegnet av Johan Beronka i 1922. Det 
er blant annet foretatt endelig korrektur av både kvensk og norsk tekst, de siste 
illustrasjonene er ferdige, i tillegg til å ferdigstille design/oppsett i dialog med 
Lundblad Trykkeri. Målet er bokslipp og tilhørende bildeutstilling i anledning 
Kvenfolkets dag 2021. 
 
 

Samarbeid 
 

 
Halti SA (org.nr 917 565 856) er et samvirkeforetak mellom de fem hovedenhetene som 
er lokalisert på Halti; Halti kvenkultursenter IKS, Halti nasjonalparksenter AS, Halti 
næringshage AS, Nord-Troms museum AS og Nordreisa kommune – kultur. Foretaket 
ble stiftet i 2016 og skal blant annet sikre felles vertskap, en god førstelinjetjeneste og 
samhandling. Eierenhetene i Halti SA utgjør styret i foretaket med hver sin representant 
og vara. Pål Vegard Eriksen er kvenkultursenterets representant og Tove Raappana 
Reibo er hans vara. 
 
I 2020 ble det i fellesskap blant annet kjøpt inn teknisk utstyr til formidlingsrommet på 
Halti og satt opp et etterlengtet skilt mot E6 som viser hovedenhetene på bygget, noe 
som både forteller hvem som er der, men som også kan gi verden utenfor en større 
forståelse av hva Halti er. Dette har vært et ønske siden andre byggetrinn stod ferdig i 
2015. 

 
Kvensk råd er en samarbeidsplattform mellom kvenske foreninger i Troms. Halti 
kvenkultursenter er rådets sekretariat. I 2020 har aktivitetsnivået vært lavt, både som 
følge av korona og senterets kapasitet. På slutten av året ansatte imidlertid senteret 
Agnete Båtnes Braaten i en 50 % midlertidig stilling, som blant annet har 
sekretariatsoppgavene på sitt bord. Hun skal også jobbe fram en samarbeidsavtale 
mellom kvenkultursenteret og Kvensk råd, samt utrede muligheten for et 
regionalt/nasjonalt råd. 

 
KvääniÄänii (kvenske stemmer) er et kvensk sangkor med medlemmer fra Nordreisa, 
Kåfjord, Storfjord, Lyngen, Bardu og Tromsø. Halti kvenkultursenter v/Tove Raappana 
Reibo administrerer koret og fungerer som korets dirigent. KvääniÄänii startet opp som 
et av kvenkultursenterets språksatsingsområder i 2011, og selv om koret ble en egen 
organisasjon i 2014 er praksisen og tanken bak samarbeidet i stor grad den samme. I 
2020 har koret hatt flere digitale satsinger og de fleste korøvinger har funnet sted 
digitalt. 
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  Mediesaker 
 

 
I 2020 ble arbeidet med sårt etterlengtet utvendig skilting av enhetene og bedriftene 

på Halti påbegynt på parkeringa og i tilknytning til hovedinngang. 
 
Dato 
 

Medie Tittel 
 

20.01.20 Ruijan Kaiku Barna får lære hilsesang på kvensk 
06.03.20 Ruijan Kaiku Legger du turen til Nordreisa på Kvenfolkets 

dag? 
11.03.20 Ruijan Kaiku Oppdatert: Avlyser kvenarrangementer på 

grunn av koronautbrudd 
12.03.20 Ruijan Kaiku Kvenfolkets dag i skoler / Kväänikansan 

päivä kouluissa 
15.04.20 Ruijan Kaiku Språk- og kulturleiren i Sappen avlyst 
22.05.20 Framtid i nord Årets Paaskiviikko blir digital 
08.06.20 NRK kvääni Det blir digital kvenfestival i Nord-Troms 
08.06.20 Framtid i nord Paaskiviikko 2020 er i gang: – Vi har arbeidet 

på spreng 
11.06.20 Ruijan Kaiku Ruijan radio: Paaskiviikko og 

løgndetektortest 
15.07.20 Ruijan Kaiku Kirkekonsert med trio fra Troms 
21.07.20 NRK kvääni Hottigården i Storfjord – et ekte kvensk 

kulturminne 
18.08.20 Ruijan Kaiku Ser fram til å jobbe med språket 

 
 

 

https://www.ruijan-kaiku.no/klart-for-ny-runde-bokbuss-i-nord-troms/
https://www.ruijan-kaiku.no/legger-du-turen-til-nordreisa-pa-kvenfolkets-dag/
https://www.ruijan-kaiku.no/legger-du-turen-til-nordreisa-pa-kvenfolkets-dag/
https://www.ruijan-kaiku.no/ma-avlyse-pa-grunn-av-korona-utbrudd/?fbclid=IwAR1M5fMUl7Hu2ZJS84StpHvs0cqQTxAG7CmL6oEj7XwcyHpkMgYppIGoPCM
https://www.ruijan-kaiku.no/ma-avlyse-pa-grunn-av-korona-utbrudd/?fbclid=IwAR1M5fMUl7Hu2ZJS84StpHvs0cqQTxAG7CmL6oEj7XwcyHpkMgYppIGoPCM
https://www.ruijan-kaiku.no/kvenfolkets-dag-i-skoler-%e2%80%a2-kvaanikansan-paiva-kouluissa/
https://www.ruijan-kaiku.no/kvenfolkets-dag-i-skoler-%e2%80%a2-kvaanikansan-paiva-kouluissa/
https://www.ruijan-kaiku.no/kulturleiren-avlyst/
https://www.framtidinord.no/nyheter/2020/05/22/%C3%85rets-Paaskiviiko-blir-digital-21894334.ece
https://www.nrk.no/kvensk/det-blir-digital-kvenfestival-i-nord-troms-1.15041223
https://www.framtidinord.no/kultur/2020/06/08/Paaskiviikko-2020-er-i-gang-%E2%80%93-Vi-har-arbeidet-p%C3%A5-spreng-22019143.ece
https://www.framtidinord.no/kultur/2020/06/08/Paaskiviikko-2020-er-i-gang-%E2%80%93-Vi-har-arbeidet-p%C3%A5-spreng-22019143.ece
https://www.ruijan-kaiku.no/ruijan-radio-paaskiviikko-og-logndetektortest/
https://www.ruijan-kaiku.no/ruijan-radio-paaskiviikko-og-logndetektortest/
https://www.ruijan-kaiku.no/kirkekonsert-med-trio-fra-troms/
https://www.nrk.no/kvensk/hottigarden-i-storfjord-_-et-ekte-kvensk-kulturminne-1.15084256
https://www.nrk.no/kvensk/hottigarden-i-storfjord-_-et-ekte-kvensk-kulturminne-1.15084256
https://www.ruijan-kaiku.no/ser-fram-til-a-jobbe-med-spraket/
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21.09.20 NRK kvääni Håper fortsatt på å få til et nasjonalt kvensk 
råd 

25.09.20 Ruijan Kaiku Ønsker å videreutvikle Kvensk råd 
29.09.20 Ruijan Kaiku «Brev fra Elmine» vises i Nord-Troms 
06.11.20 Ruijan Kaiku Fant folk fra seks kommuner 
10.11.20 NRK kvääni Laga video fra Landsbyspelet på Storslett 
26.11.20 NRK kvääni Stor etterspørsel etter kvensk kompetanse 
09.12.20 Ruijan Kaiku Over 700 fikk med seg årets Jouluhetki 
29.12.20 Ruijan Kaiku Eventyrlig satsing fra Tove og Hanne Jorunn 

 
 

Økonomi 
 

Inntekter 
Halti kvenkultursenter IKS har i 2020 mottatt statlig driftstilskudd, 
fylkeskommunalt driftstilskudd og kommunalt driftstilskudd/eiertilskudd 
med ca. 50-50 % fordeling mellom stat og region. 
 
 Driftstilskudd Fordeling 
Stat 800 000 50,19 % 

 
Troms og Finnmark fylkeskommune 510 000  

49,81 % Nordreisa kommune (vertskommune) 142 000 
Kommunene Lyngen, Storfjord, Kåfjord, 
Skjervøy og Kvænangen 

142 000 

Sum 1 594 000 100 % 
 
Videre har kvenkultursenteret fått tilsagn om støtte til Paaskiviikko 2020 på 
henholdsvis 275 000,- fra Norsk kulturråd, og samtidig er 50 000,- fra støtten 
til Paaskiviikko 2019 inntektsført i 2020. Festivaltilskudd fra Troms og 
Finnmark fylkeskommune var på 100 000,-, hvorav kr 87 559,- periodiseres 
og benyttes i 2021, dette som et resultat av koronasituasjonen. Dette betyr at 
samlet offentlig tilskudd til Paaskiviikko 2019 og Paaskiviikko 2020 utgjør kr 
337 441,- i årsregnskapet for 2020: 
 
 2019 2020 Inntekt 2020 
Norsk kulturråd 50 000 275 000 325 000 
Troms og Finnmark 
fylkeskommune 

- 12 441 12 441 

Sum 50 000 287 441 337 441 
 
Andre inntekter er 106 709,- for salg av varer og tjenester, 100 000,- i 
sluttutbetaling for Kyläpeli-prosjektet fra Nordreisa kommune og 
leieinntekter (kontor) på 34 045,-. Ut over dette periodiserte 
kvenkultursenteret 323 830,- fra 2019 til 2020. 
 
Totalt viser årsregnskapet samlede inntekter på kr 2 188 778,- i 2020. 

https://www.nrk.no/kvensk/lyser-ut-stilling-_-malet-er-a-fa-et-nasjonalt-kvensk-rad-1.15168894
https://www.nrk.no/kvensk/lyser-ut-stilling-_-malet-er-a-fa-et-nasjonalt-kvensk-rad-1.15168894
https://www.ruijan-kaiku.no/vil-blase-liv-i-kvensk-rad/
https://www.ruijan-kaiku.no/brev-fra-elmine-vises-i-nord-troms/
https://www.ruijan-kaiku.no/fant-folk-fra-seks-kommuner/
https://www.nrk.no/kvensk/laga-video-fra-landsbyspelet-pa-storslett-1.15238477
https://www.nrk.no/kvensk/stor-ettersporsel-etter-kvensk-kompetanse-1.15261285
https://www.ruijan-kaiku.no/rundt-700-personer-fikk-med-seg-arets-jouluhetki/
https://www.ruijan-kaiku.no/eventyrlig-satsing-fra-tove-og-hanne-jorunn/
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Utgifter 
Halti kvenkultursenters desidert største utgifter er lønnsutgifter til ansatte. 
Regnskapet viser også relativt høye kostnader til artister og konsulent-
honorar, noe som i stor grad kan knyttes til gjennomføringen av Paaski-
viikko, delvis også prosjektene Verdiskapning Kyläpeli og Kieliaalto, som 
alle er prosjektfinansiert.  
 
Som tidligere år er også kostnader til leie av lokaler, regnskaps- og revisjon 
og drift av Halti SA kostnader som «stikker seg ut». Etter forbruk av 
periodiserte midler på 323 830,- til 2020 har senteret 157 247,- av dette som 
periodiseres til 2021. I tillegg periodiseres 425 000,-, driftsmidler for 2021 som 
ble utbetalt i 2020. 
 
Totalt viser årsregnskapet samlede utgifter på kr 2 286 824,-. 
 
Resultat 
Årsregnskapet for Halti kvenkultursenter IKS viser samlede inntekter på kr 
2 188 778,- og samlede utgifter på kr 2 286 824,-, noe som gir et underskudd 
på kr 98 046,- i 2020. 
 
Årsregnskap 2020 Resultat  
Inntekter 2 188 778  
Utgifter 2 286 824  
Sum driftsresultat 
Årsresultat 

- 98 046 
- 97 932 

 

 
Styret i Halti kvenkultursenter IKS tar årsresultatet på -97 932,- i årsregnskap 
for 2020 til orientering. Underskuddet dekkes inn av opptjent egenkapital 
(tidligere års overskudd). 
 

Avslutning 
 

 
De største utfordringene for Halti kvenkultursenter er utfordringene det kvenske 
samfunnet og den kvenske revitaliseringen står ovenfor. Det kvenske språket er 
regnet som et svært truet språk med behov for prekære tiltak. Det blir hele tiden 
blir færre kvenske morsmålsbrukere, og språkbrukerne blir stadig eldre, 
samtidig som svært få nye kommer til. Dersom man skal dra utbytte av de 
menneskelige ressursene som fortsatt bærer språket, så er det behov for et 
skikkelig krafttak fra statens side, og den bør ikke la vente på seg. Til tross for at 
det har skjedd mye positivt de senere år, så løper tiden raskere. 
 
Det kvenske miljøet er nokså samstemte om at det kvenske språket trenger en 
nivåheving fra nivå II til nivå III i det europeiske språkcharteret, slik at språket 
får høyere status og bedre vern, og dette ville være én viktig del av det krafttaket 
vi mener er nødvendig. 
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På den positive siden opplever kvenkultursenteret at interessen for kvensk språk 
og kultur er større enn noen gang. Det gir håp for revitaliseringen og håp om en 
framtid der kvensk språk og kultur har sin naturlige plass i samfunnet. 
 
Styret i Halti kvenkultursenter er fornøyd med det senteret har fått til i 2020, til 
tross for de utfordringer og hindringer som har vært som følge av 
koronapandemien. Styret ser fram til et nytt år og forhåpentligvis mer normale 
tilstander. 
 
Takk til alle som har støttet vårt arbeidet på ulike måter og alle våre 
samarbeidspartnere! 
 
 
 
 
 
 
Ronald Jenssen     Ragnhild Bergset Elvestad 
styreleder       nestleder 
 
 
 
 
Torbjørn Svane Naimak    Hege-Anita Sørensen 
styremedlem      styremedlem 
 
 
 
 
Hilde Marie Lund     Pål Vegard Eriksen 
Styremedlem      daglig leder 


