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Tråante 2017 - seminar- og planleggingsgruppe

Sammendrag
6. februar 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet, og jubileet vil markeres med
et større jubileumsprogram kalt «Tråante 2017». Særlig i uka rundt 6. februar vil en rekke
jubileumsmarkeringer finne sted i Trondheim, deriblant kirkelige. Samisk kirkeråd og Saemien
Åålmege har hovedansvar for et kirkelig seminar 7. februar. Detaljplanleggingen vil skje 3.
kvartal og dels 4. kvartal i år. Saken legger opp til at to av rådets medlemmer oppnevnes til å
inngå i en planleggingsgruppe sammen med sekretariatet og SÅ.

Forslag til vedtak:
Samisk kirkeråd oppnevner følgende av rådets medlemmer til planleggingsgruppa for
det kirkelige seminaret 8. februar 2017.
- ...................................................................
- ....................................................................

Saksorientering
Bakgrunn
6. februar 2017 er det 100 år siden det første samiske landsmøtet og jubileet vil innrammes av
et større jubileumsprogram. Særlig i uka rundt 6. februar vil en rekke jubileumsmarkeringer
finne sted i Trondheim, deriblant kirkelige. Det er meldt inn et eget kirkelig seminar 7. februar
der Samisk kirkeråd og Saemien Åålmege har hovedansvaret.
«Tråante 2017» er navnet på paraplyen som organiserer den felles feiringen av 100-årsjubileet
av samefolkets første landsmøte i Trondheim 6. til 9. februar i 1917. På Tråante 2017s
hjemmeside (http://www.tråante2017.no/) står bl.a følgende
Jubileet skal være åpent og inkluderende for samene som et folk i fire land.
Tråante 2017 skal markere og formidle kunnskap om samene, samisk språk, kultur og
historie i et 100-års perspektiv. Jubileet skal bidra til deltakelse og engasjement for
demokratisk utvikling
Program
Tråante 2017 vil blant annet være vertskap for Sametingene i Norge, Sverige og
Finland, samt vertskap for de to store konferansene: Den 4. Samiske parlamentariske
konferansen og den 21. samekonferansen Sápmi 2017.
Alle disse 5 vil ha eget program, samt delta på Tråante 2017s program.
Tråante 2017 vil i løpet av 2017 dekke disse temaene:
Urfolk, samisk: film og TV, litteratur, musikk/joik, scenekunst, kunst, idrett, religion,
mat, duedtie, utdanning og forskning, og næringer og naturressurser.
Den kirkelige delen av programmet vil få en sentral plass i den offisielle markeringen. Etter den
offisielle åpningen framfor Metodistkirken kl 09 6. februar, vil det inviteres til innvielse av det
samiske sidealteret i Nidarosdomen og deretter holdes jubileumsgudstjenesten i Nidarosdomen
etterpå.




0900: Markering ved Cicignonsplass – med påfølgende vandring til Nidaros domkirke
1000: Innvielse av samisk sidealter (enkelt nattv.gudstj. ved Nidaros biskop / Saemien
Åålmege)
1300: Hovedgudstjeneste (Gudstjenesten «eies»/ledes av preses. Det vil være
representasjon fra det offisielle Sápmi og statlige representanter fra alle 4 land. Også
bred kirkelig invitasjon. Det må forventes at hele Samisk kirkeråd er invitert.)

I tillegg har altså Samisk kirkeråd i samarbeid med Saemien Åålmege påtatt seg å arrangere et
kirkelig seminar 7. februar i Metodistkirken i Trondheim. Samisk kirkeråds generalsekretær
sitter i planleggingsgruppa for jubileumsgudstjenesten, som også har koordinert de øvrige
kirkelige arrangementene, inkludert seminaret 7. februar.
Det foreligger kun skisser til seminaret 7. februar, men ingen deltajplanlegging. Rådet vil få en
muntlig orientering om hva som er tenkt så langt under møtet.

Det er naturlig å inkludere rådet i planleggingen av dette jubileumsarrangementet, og det
foreslås derfor at det oppnevnes to personer fra rådet som kan bidra i detaljplanleggingen av
seminaret sammen med sekretariatet og SÅ.

Administrative og økonomiske konsekvenser
Det bør påregnes 2 planleggingsmøter i 2016, hvorav minst 1 er fysisk. Det er behov for å
avsette prosjektmidler til selve arrangementet 7. februar i OVF-saken som behandles av Samisk
kirkeråd desember d.å. Videre må kostnadene for Samisk kirkeråds deltakelse på Tråante 2017
legges inn i budsjetteringen for rådet for 2017.

