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Hei! 

Jeg sendte en henvendelse til Sara Ellen Anne Eira i går og hun ba meg kontakte deg med min 

henvendelse.  

 

Jeg er leder for Saemien Sijjie Tråante. Dette er en paraplyorganisasjon som samler de ulike 

samiske organisasjonene i Trondheim, vi er kontaktpunkt/administrator for henvendelser til de 

samiske miljøene i og rundt byen. Vi ble stiftet i mars 2019 etter påtrykk fra Trondheim 

kommune, all den tid det foreligger et politisk vedtak av 28.02.19 som sier at det samiske nå 

skal bli godt synlig i byen. Våre to hovedoppgaver er å være arrangementsansvarlig for 

6.februarfeiring hvert år, samt driftsenhet for det kommende Samisk hus i Trondheim. 

 

Min henvendelse til Sara Ellen Anne var en anmodning om dialog om hvordan samisk 

kirkeliv skal representeres eller synliggjøres i vårt videre arbeid med det samiske huset og 

selvfølgelig også 6.-februarfeiringen. Jeg ønsker dialog med noen hos dere som kan komme 

med innspill i denne utviklingen. Vi har vårt flotte alter i Nidarosdomen som vi er veldig 

glade i, men jeg opplever vel at det kanskje kan være annet hvor kirkens rolle også kan 

synliggjøres.  

Status pr dd er at det samiske miljøet i byen har laget en omforent oversikt i form av en 

kravspesifikasjon med hva et samisk hus i Trondheim bør inneholde av kvaliteter for å være 

formålstjenlig. Dette skal nå snart overleveres Kommunedirektøren for videre arbeid. Jeg 

ønsker altså med dette å involvere kirken og imøteser tilbakemelding fra dere. 

Hva 6.februarfeiring angår så er det for årets feiring planlagt gudstjeneste, men også her er det 

er uttalt ønske om en utvidet feiring over flere dager. Også her vil jeg at kirken involverer seg 

om dere finner det formålstjenlig. Vi er vel alle kjent med det flotte hundreårsjubileumet i 

2017, og byens politikere ønsker seg en årlig light-versjon av dette med lavvo på torvet og 

masse annet flott kultur. 

Kom gjerne på banen! 

 

Mvh 

Stig Vikan 

Leder Saemien Sijie Tråante 

Mobil:47465135 


