
ÅANGHKEREN SAEMIENSIEBRIE
PROGRAM 13-15 AUGUSTI

Foto: Möte med lappfogde Abraham Staaf i Ankarede 1915.



FREDAG 13 AUGUSTI

12.00 GÏELEBIESIE
Sydsamisk Språkbad för barn och ungdomar (två grupper) där lek, pyssel, spel och annat
roligt med det sydsamiska språket i fokus sker.
Föranmälan krävs!
Plats: Aernie i Ankarede och Folkets hus i Stora Blåsjön

14.00 FÖRELÄSNING ANN KRISTIN SOLSTEN
Ann Kristin Solsten, jobbar på Gaaltije, bla. som projektledare för Interreg
Nord-finansierande projektet Beavnardahke II – Sámis on the Coast. Projektet är ett
samarbete mellan Gaaltije och Saemien Sijte i Snåsa. Projektet skall dokumentera sydsamiska
kulturmiljöer och historier på kusterna i Västernorrland och Tröndelag. Ann Kristin kommer
att berätta om projektet ovan men även om resultatet från föregående projekt Beavnardahke
och hemsidan www.baalka.se.
Vi bjuder på kaffe!
Plats: Stora tältkåtan på Tuvvallen.

19.00 INVIGNING AV MUSEUM
Äntligen kan vi inviga museet i Ankarede officiellt. Invigningen sker klockan 19.00 utanför
museet, det blir tal och bandklippning. Vi minglar och håller naturligtvis avstånd, det bjuds
på enklare tilltugg och dryck!
Utställning i Aernie av barn som deltagit på gïele-bissie.
Buerie båeteme!
Plats: Utomhus, utanför museet, museet och Aernie.

LÖRDAG 14 AUGUSTI

09.00 ÅRSMÖTE FÖR MEDLEMMAR
Handlingar för mötet hittar du på www.ankarede.com under fliken medlemsida.
Under Årsmöteshandlingar 2021 finns två länkar att klicka på för dagordning och resultat-
och balansrapport/bokslut. Medlemssidan är lösenordskyddad så om du inte har ett
lösenord ring eller sms:a 070-245 40 62 (Mikael Jonasson) för inloggning.
Plats: Aernie

09.00 GÏELEBIESIE
Sydsamisk Språkbad för barn och ungdomar (två grupper) där lek, pyssel, spel och annat
roligt med det sydsamiska språket i fokus sker.
Föranmälan krävs!
Plats: Stora tältkåtan i Ankarede på Tuvvallen och vandring till Lejarfallet.

Med reservation för ändringar och felskrivning i programmet.

http://www.baalka.se


LÖRDAG 14 AUGUSTI

11.00 MUSEM
Museet öppnar och hålls öppet till klockan 15.00.
Plats: Museum

13.00 FÖRELÄSNING LENA KROIK
Lena Kroik´s bakgrund är distriktssköterska och hon är anställd vi Glesbygdsmedicinskt
centrum (GMC), Region Västerbotten sedan 2012 och har där i huvudsak arbetat med att
utveckla akutsjukvård i extrem glesbygd (AXG) samt samiska hälsofrågor. Lena kommer att
berätta om sin avhandling ”Samer och vård i livets slutskede – kunskap om traditioner för att
utveckla framtidens vård”, Att få vara tillsammans med andra samer, bevara det som är
bekant från det dagliga livet, äta den mat man är van vid och att få uttrycka sig på sitt eget
språk – är viktigt för samer vid livets slut.
Vi bjuder på kaffe!
Plats: Stora tältkåtan på Tuvvalllen

14.30 FÖRELÄSNING GUSTAV JILLKER
Gustav berättar om slöjden som hans far Arthur har slöjdat. Gustav kopplar sin fars
slöjdgärning till sameföreningens historia, protokollsboken, Same Ätnam och "Samefolkets
kulturrörelse".
Vi bjuder på kaffe!
Plats: Stora tältkåtan på Tuvvallen

18.00 MIDDAG
Gemensam middag i tältkåtan. Maten kommer från Jormliens Fjällgård och underhållningen
kommer bestå av tal, sång och Ankarede-quiz. Saara Hermansson underhåller med sång och
gitarr under middagen.
Föranmälan krävs!
Plats: Stora tältkåtan på Tuvvallen.

SÖNDAG 15 AUGUSTI

11.00 GUDSTJÄNST
Gudstjänst med extra sång i Ankarede kapell, med Elisabeth Björklund och Erika Magnusson.
Plats: Ankarede kapell

Med reservation för ändringar och felskrivning i programmet.



Åanghkeren saemiensiebrie samordnar aktiviteterna
genom projektet Sjeltie, projektet och aktiviteterna

finansieras av:

Med reservation för ändringar och felskrivning i programmet.


