Kåfjord Kvenforening/Kaivuonon Kveeniseura
Årsmelding 2014

Det nye styret ble etter årsmøtet i 2014 slik:
Leder: Line Evensen
Nestleder: Pål Vegard Eriksen
Kasserer: Line Evensen
Sekretær: Anette Seppälä
Styremedlem: Lisa Vangen og Ragna Pedersen

Medlemmer: Kåfjord Kvenforening hadde dette året 37 betalende medlemmer. Av disse var 17 stk.
vanlige medlemmer, 14 stk. var pensjonister, 2 familier med til sammen 6 stk.
Møter: Det ble avholdt 3 styremøter, årsmøte og møter i forhold til Paaskiviikko 2014. Vi har også
prioritert deltakelse i Kvensk Råd, men har ikke hatt mulighet til å delta på møter i Kvenforeningenes
Samarbeidsforum. Pål Vegard Eriksen og Line Evensen deltok på Landsmøtet som var i Tromsø.
Grasrotmidler: På vårparten i 2014 ble foreninga innregistrert i Frivillighetsregisteret og vi mottar nå
grasrotmidler fra Norsk tipping.
Paaskiviikko: Som tidligere år var også Kåfjord Kvenforening veldig delaktig i avviklinga av de
kvenske kulturdagene i Nord-Troms i juni, særlig Kåfjords egen kvenkulturdag 3. juni.
De siste årene har vi klart å få ungdom til å være konferansier og det lyktes vi også med denne gangen.
En ung jente fra Olderdalen gjorde en fremdragende jobb og på kvensk presenterte hun seg selv og
ønsket velkommen.
Kulturskolens barnekor har også villig stilt opp og sunget hvert år. Denne gangen hadde vi fått en ung
mann, Kevin Eriksen, fra Manndalen til å synge sangen «Kruuvamies» på meänkieli og barnekoret
sang med på refrenget. En flott opptreden!
Forestillinga «Muisto ja toivo» ble vist til stor glede for publikum. I forestillinga deltok voksne og
barn fra flere kommuner (Kåfjord, Nordreisa og Tromsø).
Frode Lervoll fra Manndalen holdt et innholdsrikt og til dels humoristisk foredrag om det å være
Læstadianer i dag.
Tornedalsbandet Julma avsluttet kvelden med en fin konsert der de fremførte eget materiale og
Cornelis Vreeswijk på meänkieli.
Skilting og kvenske stedsnavn: I 2013 arbeidet vi aktivt i med «navnesaken» i Kåfjord, dette har
også vært et av våre viktigste saker i 2014. I denne anledning hadde nestleder Pål Vegard Eriksen et

leserinnlegg i Framtid i Nord i mai under tittelen «Kåfjords hemmelige historie». I desember ble
endelig kvenske stedsnavn sendt ut på høring med frist 5. januar 2015. Vi venter i spenning og håper
det ikke går for lang tid før vi kan kjøre gjennom Kåfjord kommune og se kvenske stedsnavnskilt.
Støtte til ulike prosjekter: I mai fikk vi forespørsel fra Solgunn Hesjevoll om å støtte hennes
utgivelse av egenskrevne kvenske og norske tekster. Dette støttet vi selvsagt! Vi støttet også Tvaksjonen som var i oktober og anmodet gjennom våre sosiale medier andre lag og foreninger om å
gjøre det samme.
Kåfjordsekken: I september fikk vi mail fra Kåfjord kommune. Kommunen ønsket kvenforeningas
deltakelse i å få laget en oppvekstplan. Arbeidsspørsmålet fra kommunen var: «Hva bærer den stolte
Kåfjordungdommen med seg i sekken etter oppvekst i Kåfjord?» Som en del av dette prosjektet skulle
det i forbindelse med Barnekonvensjonenes 25-års jubileum være en utstilling på Kultursenteret i
Olderdalen hvor alle skolene i kommunen på forhånd hadde levert inn sine bidrag til hva de syntes
skulle være i «Kåfjordsekken».
I den forbindelse ble kvenforeninga spurt om å bidra med noe f.eks. på en stand. Ettersom dette
foregikk på dagtid og vi var på våre respektive jobber, så det lot seg ikke gjøre. Vi sendte likevel et
brev med innspill til hva vi syntes Kåfjordungdommen burde ha med seg av kvensk språk og kultur og
vi fikk også hengt opp noen store plansjer med bilder og ord på kvensk som vi hadde fått av Halti
Kvenkultursenter. Slik ble det også noe kvensk synlig i selve utstillinga.
Julemiddag for medlemmene: Vi ønsket å «gi noe tilbake» til medlemmene og var i dialog med
Arvid Petterson om å komme å holde foredrag for oss. Dessverre lyktes vi ikke med å finne en dato
som passet denne gangen, istedenfor spanderte vi førjulsmiddag hos Kesarin i Olderdalen. Omtrent 20
medlemmer meldte seg på.
Det var god mat og en trivelig kveld der vi fikk mulighet til å bli bedre kjent med våre medlemmer og
der medlemmene fikk mulighet til å bli bedre kjent med hverandre. Vi tror slike kvelder kan skape
samhold og vi mener dette er viktig.
Utsalg: Vi har kjøpt inn noen eksemplarer av «Kummitus ja Tähtipoika» og promotert disse for salg
gjennom våre sosiale medier.
Sosiale medier: Vi bruker vår facebookgruppe svært aktivt når vi kommuniserer ut til våre
medlemmer og andre interessenter. Denne gruppa har per dato 127 medlemmer og vi har hatt et
tresifret antall medlemmer her siden oppstarten i 2010.
Navneendring: I april vedtok Kåfjord Kvenforening et navnebytte. Vi byttet navn til «Kåfjord
Kvenforening/Kaivuonon Kveeniseura». Dette som et ledd i synliggjøringen av kvensk språk. Et
kvensk lokallag bør etter vårt syn også ha noe kvensk i navnet.
Annet: Flere av våre medlemmer deltok da den kvenske sanggruppa KvääniÄänii sang på kvenske
salmer på riksdekkende TV i forbindelse med NRKs storsatsing «Salmeboka minutt for minutt». Hele
6 kvenske salmer ble vist fram for hele landet – på kvensk!
Djupvik, 22. mars 2015

På vegne av styret i Kåfjord Kvenforening/Kaivuonon Kveeniseura.
Line Evensen, leder

