RUIJAN KVÄÄNIT LEMMIJOKILAISET/
NORSKE KVENER- LAKSELV
Årsberetning for 2014

Styret i foreningen har i 2014 bestått av:
Leder: Liv Annie Johansen (på valg)
Nestleder: Kjell Edmund Johansen ikke (på valg)
Sekretær: Olaf Bjarne Andersen (på valg)
Kasserer: Jan Erling Persen (på valg)
Styremedlem: Arne Gustav Sorgmunter (ikke på valg)

Varamedlemmer:

Yngve Andersen (ikke på valg)
Marianne Henriksen (på valg)
Signe Hansen Kåven (ikke på valg)
Revisor: Gerd Myrvold (ikke på valg)
Valgkomite: Bodil Naukarinen (på valg)
Asbjørn Samuelsen (på valg)

Møter
Det har vært avholdt 10 styremøter siden forrige årsmøte og 4 medlemsmøter. Medlemsmøtene var
som følger:





Årsmøte den 26. februar 2014 på Fjordutsikten, 23 personer deltok.
Vårmøte den 13.juni på Fjordutsikten, 23 personer deltok.
Kvens kulturtreff 4. - 6. juli 2014 i Lakselv med et omfattende program.
Høstmøte den 13. november 2014 på Fjordutsikten, 26 personer deltok.

I tillegg har foreningen vært representert på følgende møter:







Kvenforeningenes Samarbeidsforums telefonmøte 27.februar 2014. Deltager: Liv Annie
Johansen.
Landsmøte i Tromsø 5. - 6. april 20 14. Deltagere var: Liv Annie Johansen, Signe Hansen
Kåven, Arne Sorgmunter og Kjell Johansen.
Kvenforeningenes Samarbeidsforums møte i Lakselv 6.- 7. september 2014. Det var 6 -7
deltagere fra Ruijan kväänit -Lernmijokilaiset.
Kvensk språkkurs den 25. og 26. oktober 2014 i Lakselv. Deltagere fra hele distriktet, 6-7
deltagere fra oss.
Første Kven-ledermøte for lokallag den 2. oktober 2014
Kvensk Kulturtreff 201 4 i Lakselv/Lemmijoki 4.- 6.juli
Program
FREDAG: Vi samler troppene: Oppmøte på Kafe Blå 2.etg. på Torgbygget kl. 14:00 Besøk på
kirkegårdene i kommunen der avdøde slektsmedlemmer hviler dersom ønskelig. Ekskursjon
til boplassene der folk fra Tornedalen slo seg ned Forelesning av lokalhistoriker Arvid
Petterson som gir bakgrunnsinfo om vår nære fortid Utgivelse av hefte/program med
informasjon om arrangementet og historisk bakgrunnsinformasjon for- folkeflyttingene
LØRDAG: Deltakelse laksefiske med stengsel og garn etter gamle kvenske tradisjoner i regi av
Lakselv grunneierforening Utvidet ekskursjon tll boplasser- fra i går? Kaffeslabberas?
Sightseeing? Fest utendørs ved Laksetva/Outosuvanto med selskapstelt, grillmat/middag og
underholdning på folkelig vis med sang, musikk og åpne kulturinnslag kveld SØNDAG Frokost
på Kafe. Bil, 2.etg.Torgbygget i sentrum (si i fra ved påmelding) Gudstjeneste i Børselv kirke e
med liturgi og salmesang på kvensk v/tolk Terje Aronsen Omvisning på Kvensk Institutt og
Vennskapstunet I Børselv Vi treffes igjen på Kafe Blå.






(teleforummøte). Deltager fra Ruijan kväänit -Lemmijoki laiset: Liv Annie Johansen.
Møte med Porsanger kommune vedrørende kveners plass i Kommunen. Deltagere var: Knut
Roger Hanssen (ordfører), Gunnar Lillebo (rådmann), Mary Kristiansen (Kven Østland), Egil
Borck, Verena Scholl (språkrådet), Hilde Skanke (Kvensk institutt), Liv Annie Johansen og Olaf
Andersen.
Kven-ledermøte (telefonmøte) 13.januar 2015. Arne og Kjell deltok. Tema var:
1. Flaggsaken - den beste veien videre mot et vedtak på lands(styre)møte.
2. Kvenledere som påvirkere og aktive stemmer utad og i media - tips og gode erfaringer.

Om kvensk kulturtreff:
Tatt i betraktning mangel på erfaring og kort planleggingstid, gikk kulturtreffet over all forventning.
Alt startet som planlegging til et rent slektstreff for etterkommere etter Eeron Mikon Hannu (Hans
Mikkelsen) og Maria Mikkelsdatter som kom til Smørstad fra Pello i Tornedalen i 1693. Men etter
hvert skjønte vi at "halve Lakselv" kunne spores tilbake til disse forfedrene.

I tillegg var programmet for treffet såpass relevant for kvensk kultur og lokalhistorie, at Ruijan
kväänit - Lemmijokilaiset ble inviterte med i arrangementet. Økonomisk støtte kunne dermed søkes
med Ruijan kväänit - Lemmijokilaiset sitt organisasjons- nummer, noe som var nødvendig mange
steder.
Det ble bare NKF/RK som gav penger, 10.000 kr., mens lokallaget stilte 20.000 kr. til disposisjon,
hvorav det ble brukt 6.000 kr. til dekning av utgiftene.
Egenandelen fra de 56 deltakerne, sammen med salg av øl og vin på utendørsfesten, skaffet den
nødvendige kapital. Gjestene kom så langt fra som sør i Norge og Sverige, vi hadde også gjester fra
NKF/RK sentralt. Lystbetont og interessant kulturrevitalisering som en god måte å drive kvensk
kulturpolitikk på. Tilbakemeldingene har vært utelukkende positive og treffet har gitt oss mot og
inspirasjon til planlegging av en busstur til Karelen sommeren 2015.

Medlemsutvikling
Foreningen har ved årets slutt 86 betalende medlemmer, hvorav 34 enkeltmedlemmer, 30
pensjonister og 22 familiemedlemmmer, totalt 110 medlemmer mot 121 i 2013.
Medlemsmassen består derfor av folk fra alle aldersgrupper. Foreningen er populær i
lokalsamfunnet.

Grasrotmidler
Foreningen har mottatt kr. 4677,45 i grasrotmidler fra Norsk Tipping. Medlemmene oppfordres til
fortsatt å sørg for at Grasrormidlene tillfaller oss i forbindelse med spill hos Norsk Tipping. Oppgi
konto og org.nr.: Konto ru.: 7594.05.18334. Org.ru: 984273541.

Pratetimer
Hver torsdag i periodene oktober t.o.m. mai måned møtes vi kl. 19.00 på Porsanger Bibliotek
(bortsett fra jul og påske). Vi leser kvenske tekster og prater kvensk, men det hender selvsagt at det
også går på norsk. Det dukker stadig nye kvenske ord som har gått i glemmeboka, og på den måten
får vi utvidet ordforrådet. Antallet deltakere varierer fra 5 til 12. Deltakerne har det sosialt og trivelig
i lag.

Barnegruppe
Det ble arranger Fugleskremselkurs for barn, ledet av Tone Ballo. I kurset inngikk også språk, lek og
sanger. Fugleskremslene ble utstilt på Lakselv torg i midten av oktober 2014, i forbindelse med
Fylkesrevyfestivalen. Utstillingen vakte oppsikt. Kurset ble finansiert med tildelte Luostijok-rnidler.

Kvensk gudstjenester

Det ble avholdt kvensk gudstjeneste i Lakselv kirke søndag den 13. april 2014. Prekenen ble oversatt
til kvensk. Omkring 150 personer var tilstedet. Etter gudstjenesten organiserte kvenforeningen
kirkekaffe. 21 personer deltok i kirkekaffen. Søndag 26. oktober var det også kvensk gudstjenest i
Lakselv kirke. De fleste som deltok på kvensk språkkurs den 25. og 26. oktober 2014 deltok også i
gudstjesten som ble oversatt til kvensk.

Juletrefest
Lørdag 27. desember 2014 ble det arranger juletrefest i Brennelv bygdehus sammen med Brennelv
bygdelag. På barnefesten (16:00 til 18:00) deltok omkring 30 barn. På voksenfesten om kvelden
deltok omkring 60 stykker. Det er positivt å samarbeide med andre foreninger.

Økonomi
Økonomien vår er bra. Årets overskudd ble på kr. 9045,82. For detaljert informasjon henvises det til
årets regnskap.
Ruijan kvaanit -Lemmijokila.iset har støttet utgivelsen av Solgunn Hesjevoll's bok: "Solgunni
muistelee" med kr. 2000,-.
Etter søknad til Kommunal- og moderniseringsdirektoratet fikk Ruijan kvaanit Lemmijokilaiset i
januar 2015 tildelt kr 80.000 til Kvensk språk og kultur.

