
Maret Ravdna Buljo: Å være en tradisjonsbærer
Maret Ravdna Buljo fra Kåringen er blitt belønnet med Sápmi Awards for sin innsats for å 
løfte fram samisk kultur og tradisjon. Hun har deltatt som en av fire aktører i den sven-
ske TV-serien «Smak av Sapmi».  37 åringen er en sann formidler av samisk mat og tra-
disjoner. Damen er opprinnelig fra Kautokeino men er nå bosatt i Lødingen hvor hun og 
familien driver Kåringen Reinslakteri og en kafe med overnatting. I tillegg er hun reineier 
og holder kurs både i det samiske språk og matlaging. Maret har ikke bare lært seg tradi-
sjonelle samiske retter, - hun liker å sette sitt eget preg. Det handler først og fremst om 
etisk mat og å bruke mest mulig av dyret. Siden kan hun godt eksperimentere med urter 
og nye smaker, en ferdighet som sendte henne til topps i klassen for kokker under Sápmi 
Awards i 2014. 
Familien driver med reindrift på Hinnøya, og driver også Boazovazzi-reingjeteren hvor de 
tilbyr matservering, overnatting og salg av reinkjøtt og duodji.

Den 5. og 6. februar er det Maret Ravdna Buljo som lager samisk tradisjonsmat til oss.

Seminar: Nissunafábmo/Kvinnekraft, auditoriet Árran
(NB! Påmelding til lunsj må gjøres før fredag 2. februar:
Send mail til resepsjon@arran.no eller ring 75 77 51 00. Pris kr. 190,-)

Mandag 
5. februar: 

09.00 – 09.45: 

PROGRAM 5. OG 6. FEBRUAR 2018
Vi inviterer alle til seminardag og til 

feiring av Samenes nasjonaldag, 6. februar



Bente Eilertsen, Várdobáiki : ”Ingen fortalte nåkka!” – eldre kvinners for-
tellinger om den første menstruasjon, svangerskap, fødsel og barneliv. 

Várdobáiki samiske senter har gjennomført et prosjekt om dokumentasjon av marke-
samisk kvinnekultur. 12 kvinner fra 8 forskjellige markebygder i Nordre Nordland/Sør-
Troms ble intervjuet i prosjektet. Vi får et innblikk i tema i samiske kvinners liv som aldri 
ble formidlet, men måtte erfares og mestres på egen hånd; 

«Det ble sagt «sånn er det bare». Vi fåret innblikk i det som har vært lukkede rom, med 
kun adgang for kvinner. Hvem fikk man hjelp av under en fødsel? Og hva gjorde man når 
det ikke eksisterte menskopp eller engangsbind?»

Bente Eilertsen har vært prosjektleder på Várdobáiki samiske senter. Av utdannelse er hun 
pedagog og sosialantropolog. Hun har arbeidet som lærer og pedagogisk rådgiver mes-
teparten av sitt voksne liv. Hun bor nå i Tromsø, men er tilknyttet Snubba både gjennom 
opphav og ekteskap.  

Kristin Green Johsen : Boligaksjon og utflytting fra fjordene og om hvor-
dan Musken Bygdekvinnelag skaper nytt liv i bygda
Kristin er nyutdannet sosiolog og har skrevet masteroppgaven; ”Boligaksjonsbarn - sorg 
og lengsel”. Hva har sentralisering og en statlig boligaksjon medført for den samiske be-
folkning i lulesamisk område i forhold til forståelsen av seg selv og følelser knyttet identi-
et, er spørsmålet hun stiller i sin master. 

Kristin er født og oppvokst i Lofoten, men er bosatt i Bodø. Hun har tidligere bodd i Mus-
ken, er gift med en fra Musken og tilbringer mye av sin fritid der. 

Kristin jobber for tiden som Flyktningeveileder i NAV Steigen og i Nordland Bonde og 
Småbrukarlag. Hun er leder for Samisk foreldrenettverk i Bodø, hvor det har vært jobbet 
aktivt med samiske språktiltak gjennom samisk språkkafé, og hvor det nå også er fokus på 
et aktivt duodjemiljø. I tillegg er Kristin lokallagsleder i Musken Bygdekvinnelag, og sekre-
tær/nettansvarlig i Nordland Bygdekvinnelag. Hun er engasjert og opptatt av levende byg-
der, åpne kulturlandskap og aktivitet blant kvinner. 

Lunsj: Smaken av Sábme
Brenneslesuppe med tørket reinkjøtt, gáhko med røye. 
Påmelding til resepsjon@arran.no eller tlf 75775100. Pris kr. 190,-

«Muskenjentene»: Kvinnenettverk og vennskap i Musken –hvordan får de 
det til og hvordan får de det til å vare?
Et foredrag om vennskap og samhold som bidrar til å løfte både enkeltindivider og sam-
funn.

Oddmund Andersen: Historiske kvinner i fra Hellmofjorden: Kaia Knut-
sens innsats under krigen
 

11.00 – 11.45: 

12.45 – 13.05: 

11.45 – 12.45: 

13.05 – 13.25: 

10.00 – 10.45 : 



Samtale: Hvordan opplever/forstår vi kvinne- /mannsrollen i lulesamisk 
område? Hva forteller det? Fire personer innleder til samtale.

Anna Kuoljok, Elena Paulsen, Lars Filip Paulsen 

Samtale og oppsummering. 

Seminaret er åpent for alle, men påmelding til lunsj innen 2.februar: Smaken av Sábme.  
Send mail til resepsjon@arran.no eller ring 75 77 51 00.

Salg av bidos.  Reinkjøttsuppen som er laget av Sápmi Awards vinner 
fra «Smak av Sapmi», Maret Ravdna Buljo.

Barnehagen inviterer gjester

Samiskspråklig eventyrstund med May-Judith Amundsen

Norskspråklig eventyrstund ved Jørgen Kintel

Foredrag om historiske kvinner i lulesamisk område:

Anna i Makkvatnet. Foredrag av Jan Folke Sandnes, ordfører i Hábmer /Hamarøy
BukseBerret. Foredrag av Ragnhild Lien, Árran
Petra i Smájlle. Foredrag av Anny Nilsen, tidligere nabo fra Hellemofjorden

Åpning av utstillingen Interruptions / Friksjoner
Interruptions er en fotografisk utstilling med sterke og konfronterende portretter av 17 
samiske kvinner, om deres fortellinger, livssituasjon, drømmer og kulturelle arv, av kunst-
nerduonen Cooper & Gorfer.
Utstillingen handler om å synliggjøre forbindelser mellom kvinners personlige opplevelser 
og de politiske og kulturelle friksjoner som påvirker den samiske identiteten – en mors 
omsorgstvist for sin datter, en ung jentes kamp mot kreft eller en eldre kvinnes minner 
om diskriminering. 

Bildene brytes opp i deler for siden å sammenføyes, noe som gir dem et kunsterisk inn-
trykk det betrakteren får tolke den dramatiserende helheten gjennom ett filter av utsatt-
het, drømmer og følelser.

Árran åpner utstillingen den 6. februar og den skal stå til den 2 mars.

14.50 -15.30: 

12.00 – 16.30 

10.00

11.00 

12.00 – 13.00: 

13.30 

13.50 – 14.50: 

Samenes nasjonaldag
Velkommen til feiring på Árran

Tirsdag 
6. februar



Tale av Siv Mossleth.  Lars Magne Andreassen leder allsang.

Siv Mossleth (Sp) er Stortingsrepresentant for Senterpartiet. Hun er fra Saltdal, men har 
gjennom morssiden aner fra det lulesamiske området. 

Mossleth er også leder for den norske delegasjonen i OSSE PA (Organisasjonen for sik-
kerhet og samarbeid i Europa). 

Mossleth har vært gårdbruker siden hun var 22 år. Hun har skrevet bok om Bygdeutvikling 
i Nordland, gjennomført kurs for kvinner som ønsker å delta aktivt i folkestyret, arrangert 
utviklingsprogram for kvinner, arrangert Yess-kongresser, vært prosessveileder for Kom-
munenes Sentralforbund (KS) og drevet folkevalgtopplæring, og vært prosjektleder for 
utviklinga av Sjønstå gård. 

Mossleth har hatt en rekke politiske verv, blant annet kommunestyremedlem i Saltdal 
siden 1999, varaordfører, leder for Sps fylkestingsgruppe, leder av Midtre Nordland nasjo-
nalparkstyre og leder av rovviltnemnda i Nordland.

Familieforestilling med NuorajTV

Gudstjeneste i Drag/Helland kirke

Sted:  Árran/auditoriet

Konservator Finn Rønnebu: « Et skammens eventyr». Presentasjon av bo-
ken «Et skammens eventyr». Det tyske jernbaneprosjektet i Nordland- fan-
ger, tyske okkupanter og lokalbefolkning. 

Bokens tema er fortellingen om de sovjetiske krigsfangersom var i slavearbeid på tysker-
nes jernbaneanlegg fra Mo i sør til Tysfjord i nord mellom 1942 og 1945.

14.30 

18.00 

19.00 

14.00

Torsdag 
8. februar: 


