
 

  

 

 

  
 

 

 

Stiftelsen Gaaltije inbjuder till samisk sommarkurs! 
 

 

 

Vi bjuder in dig som vill lära dig mer om det samiska samhället, den samiska 

kulturmiljön, språken och kulturen. Under fem dagar gör vi besök i samiska 

kulturmiljöer, lyssnar till intressanta föredrag om samhälle, kultur, näring och språk 

samt smakar det samiska köket. Veckan ger dig en möjlighet till ny kunskap och nya 

kontakter om och i det samiska samhället. Kursen riktar sig till såväl samer som andra. 

Välkommen med din intresseanmälan.  

 

 

Datum;   Måndag 27 juni – fredag 1 juli 

 

 

Plats; Vi utgår samtliga dagar från Gaaltije-sydsamiskt 

kulturcentrum i Staare/Östersund 

 

 

Pris;   4.995kr per person. Här ingår  

logi i dubbelrum (enkelrum mot 800kr i tillägg)   

frukost alla dagar 

lunch alla dagar samt en gemensam middag (ej alkoholhaltig 

dryck) 

kaffe alla dagar 

alla transporter under veckan 

 

(Vi arbetar för att hitta extern finansiering för att få ned kostnaden 

per person. Mer information om slutligt pris kommer senare) 

 

Intresseanmälan; Sker via mejl till jerker@gaaltije.se. senast fredag 7 maj. 

Vid detta tillfälle sker endast anmälan om intresse. Bindande 

anmälan sker senare.  

 

Uppge önskemål om enkel eller dubbelrum samt ev. 

specialkost.  

 

 

Övrigt;   Vid besök i Bartjan behöver vi gå i tre kilometer på bra stigar 

  Antalet platser är begränsat. 

   

Information; ewa@gaaltije.se 

  jerker@gaaltije.se 

   

  www.gaaltije.se 

 

072 515 3940 
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Program 

 

Måndag 27/6  

 

13.00  - Samling på Gaaltije-sydsamiskt kulturcentrum i Staare 

 - Åejvie Jerker Bexelius hälsar välkommen  

 - Praktisk information  

- Saepmie – vildmark eller kulturbygd?  

Arkeolog Ewa Ljungdahl visar bilder och berättar om samiska 

kulturmiljöer samt ger en introduktion till spår i naturen. 

- Förberedelse inför tisdagens besök i Bartjan, Tåssåsen samebys sommarviste 

 

Kaffe och kaka 

 

 

Tisdag 28/6 

 

(tiderna är ungefärliga)  

 

07.30 - Samling på Gaaltije för avfärd till Bartjan 

 - Besök i sommarvistet Bartjan med kåtor, miljöer och kulturlämningar 

12.00 - Lunch 

 - Samebyn föreläser  

16.00 - Hemfärd 

17.30 - Middag på lokal samisk restaurang  

 

 

Onsdag 29/6 

 

08.45 - Samling på Gaaltije-sydsamiskt kulturcentrum 

 - Samiska samhället  

  Kortfattad samisk historia 

  Språksituationen 

  Politik 

  Utmaningar och viktiga frågor 

12.00 - Lunch   

 - Samiska näringar 

  Renskötsel, jakt och fiske  

Turism; VisitSàpmi och Sàpmi Experience 

  Mat; Slowfood Sàpmi 

  Slöjd; Sàmi duodji   

 - Förberedelse inför resan till Ankarede 

 

 Kaffe och kaka 

 

 

 

 

 



 

  

 

 

  
 

 

Torsdag 30/6 

 

07.00 - Samling på Gaaltije för avfärd till Ankarede 

 - Besök i Ankaredes kulturmiljöer 

12.00 - Lunch 

 - Lokala samer föreläser  

15.00 - Hemfärd 

 

 

Fredag 1/7 

 

08.45 - Samling på Gaaltije-sydsamiskt kulturcentrum 

 - Summering och feedback 

 - Samer i Staare 

Arkeolog Ewa Ljungdahl guidar genom samernas Staare 

12.00 - Lunch och avslutning 

 

 Kaffe och kaka 

 

Välkommen! 
(vid lågt intresse/deltagarantal förbehåller vi oss rätten att ställa in kursen) 

 


