
Distriktsledermøte i Finnmark 17. -21 august  

Hjertelag, samisk kultur og spennende menneskemøter 

Et lite sammendrag ved leder i Akershus Distrikt, Marit Helene Lund 

 

Turen startet tirsdag med fly til Alta. Vel fremme i Alta ble det et hyggelig møte med 

sentralstyret, administrasjonen samt gjensyn med distriktsledere fra hele Norge, de nye hadde vi 

bare truffet på skjerm. I bussen på vei til Kautokeino sørget ledelsen for at vi fikk stimulert de 

små grå med rebus og annen hjernetrim. 

I Kautokeino besøkte vi Juhls sølvsmie, en levende kulturinstitusjon med håndverk, utstillinger 

og salg av tradisjonelle og moderne sølvsmykker og billedkunst, alt inspirert av naturen på 

Finnmarksvidda. Sunniva Juhl viste oss rundt og fortalte varmt om foreldrene, Regina og Frank 

Juhl, som etablerte sølvsmia i 1959 lenge før det fantes vei på stedet. Dagen ble avsluttet med 

velkomstmiddag på Thon Hotell Kautokeino. 

Onsdag gikk turen over Finnmarksvidda til 

Karasjok. Her besøkte vi Sametinget. guidet av 

kunnskapsrike, Arne Henriksen.   

  

 

Kvelden i Karasjok bød på en opplevelse vi sent 

vil glemme. I øsende regnvær ikledd 

redningsvester ble vi fraktet opp elva i åpne 

elvebåter og satt i land etter en halvtimes tur. Så 

fulgte kulturkveld i lavo hvor vi ble servert den 

lokale retten bidos, og bålkokt kaffe. Det ble en 

magisk stund hvor vi satt benket rundt ildstedet 

på reinsdyrskinn. Her fikk vi fortellinger om den 

samiske kulturen, gode historier og joik. 

 

Torsdag tok bussen oss videre til Tana Bru. Her ble vi tatt godt imot av flotte kvinner i Tana 

Bygdekvinnelag, det eneste bygdekvinnelaget i Finnmark. Merete Sabbasen Hellander, leder        

i bygdekvinnelaget og fylkeskontakt hadde lagt opp et imponerende program for de to siste 

dagene.  

Glimt fra en magisk kveld i Karasjok 

Deltakere på Distriktsledermøtet       

utenfor Sametinget 



Distriktsledemøte fant sted i kommunestyresalen i Tana kommunehus. Leder Jorun Henriksen 

ønsket velkommen til Distriktsledermøte med takk til Tana Kommune. Så fulgte hilsen fra      

Tana kommune ved Ulf Ballo og foredrag om jordbruket i kommunen ved Merete Sabbasen 

Hellander. Tidligere politisk redaktør i Nationen, Rino Andersen, rettet sitt blikk på 

Stortingsvalget og ga tips om hvordan bygdekvinnelaget kunne bli en mer synlig 

interessepolitisk aktør. 

På kvelden stilte bygdekvinnene opp med private biler og kjørte oss til Austertana og Kildesli 

sjøsamisk naturhus. Wivian Johansen og hennes mann Øystein Hauge, som eier stedet, ønsket 

velkommen til kofteutstilling. Det ble servert et nydelig måltid av lokale produkter laget av 

Øystein. Wivian fortalte levende om samisk brukskunst og viste oss sin innholdsrike 

koftesamling. Det ble nok en kveld hvor vi opplevde varm gjestfrihet.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fredag fortsatte distriktsledermøte hvor tema var oppfølging av lokallaga med innlegg av Østfold 

og Akershus. Borgny Sletten, leder i Oppland distrikt, holdt et engasjert foredrag om bildebruk.  

Så fulgte en orientering om prosjektene KvinnerUt og Tradisjonsmatskolen som varer ut 2021. 

Til slutt ble vi ønsket velkommen til inspirasjonsseminaret på Lillehammer 5. – 7. november.       

En gruppe medlemmer i Tana 

bygdekvinnelag sammen med              

t.h. Jorun Henriksen, leder i Norges 

Bygdekvinnelag, og t.v. 

artikkelforfatteren, Marit Helene Lund.   

 

Fra utstillingen i Kildesli 

sjøsamisk kulturhus 

 



Bygdekvinnene i Tana inviterte til to alternative utflukter på ettermiddagen, rullesteinsfjæra og 

Gravesluft. Lokale guider ga et nært bilde av livet før og nå i distriktet.

 

Den siste kvelden inviterte Tana bygdekvinnelag på festmiddag 

hvor det var taler og utstilling av hjemmestrikkede votter.           

Styret i Norges bygdekvinnelag takket for oss med gaver til alle 

bygdekvinnene i Tana for alt de hadde gjort for oss disse 

dagene.  

Den varme velkomsten, det store hjertelaget vi ble møtt med og 

formidlingen av den unike kulturen i Finnmark, gjorde at turen 

ble en opplevelse for livet.  

Takk til Norges Bygdekvinnelag ved leder Jorun Henriksen og 

administrasjonen som arrangerte Distriktsledermøte i 

Finnmark.  

Og nok en gang en stor takk til bygdekvinnene i Tana for at vi                       

ble tatt så godt imot!  

 

 

 

Kveldsstemning ved Tana bru 


