Kystsamiske Grovfjord:

Gunn Toves herlige helg
Gunn Tove Minde som er fra Grovfjord har lenge tenkt å skape et samisk løft i heimbygda og
det maktet hun under sin kystsamiske markering.

I Grovfjords mektige natur
- Det måtte ho Gunn Tove til for at det skulle bli samiske aktiviteter og konsert er oppe i våre
bygder, var de gjengse kommentarer fra de besøkende som kom fra Saltvann og
Skoddebergvannområdet. Selv er Gunn Tove Minde fra Minde ved Skoddebergvann i
Grovfjord litt mer beskjeden, men innrømmer ærlig:
- Er nå en visjon jeg har hatt i mange, mange år. Da jeg kom tilbake til Sør-Troms og
Ofoten-traktene så var målet mitt å få opp det samiske i Grovfjord-området. Spesielt fordi det
samiske står så sterkt i andre deler av Skånland kommune, forklarer hun og mener at det
samisk er like sterkt i Grovfjord, men det er ikke kommet så godt til syne. Men det gjorde det
under kystsamisk kulturhelg.
- Ja, så absolutt. Ble et flott arrangement for å synliggjøre det samiske og de som har det
litt latent i seg. De viste det, mener hun.
- Og så er det en viss kraft i det samiske og det synes jeg vi så i dag. I stedet for å skjule
det så løfter man det fram. Men man må ha kulturen til å hjelpe til for å løfte det fram,
avslutter en godt fornøyd Gunn Tove Minde. Hun mener det må flere slike arrangement
gjennom et år for at det samiske igjen skal komme på fote og for fullt komme fram i dagen.
- Neste høst er det i alle fall et nytt arrangement, var lovnaden hun kan komme med til sine
sambygdinger.

Variert
Arrangementet var i regi i Kystsamene Norge der Minde hadde regien sammen med leder
Kurt Magne Stormo. Det startet fredag kveld på Mindes heimplass med sosialt samvær og
fortellerkveld.
- Vi møttes, serverte suppe til alle og tilbød overnatting for de som ønsket det, forteller
Gunn Tove Minde. Kvelden gikk sin gang med kaffegrutspåing i stua, mens historiene ble
fortalt på kjøkkenet.
Lørdag tok til med en historisk kulturvandring langs Ol-Krok veien der det gjennom hele
turen ble fortalt historier fra området. Turen som ble guidet av Alf Sjøvoll startet ved
fotballbanen på Sletta og gikk til Krokelva.
- Senere på ettermiddagen hadde vi eventyrstund på Minde der Will og Anita Rubakk sto
for underholdninga. Vi voksne fikk ta del i hvordan blodklubb lages og hvor deilig måltid det
blir, røper Minde og beskriver videre.
- Etter det tok heile gjengen «horisontalen», humrer hun fordi de ble helt slått ut av både
inntrykk, fysisk utskeielse og god mat.
Solid konsert
Avslutningen med konsert var på Saltvann Grendehus. Samiske stjerner som Ingor Antte Ailu
Gaup kom sammen med «Bålfolket», sterkt supplert av viddas ekte jubelgutt Piera Jovnna
Somby og de skapte en historisk konsert på grendehuset, den første med bare samisk musikk.

Will Ruback (fv), Ingor Antte Ailu Gaup, Piera Jovnna Somby og Bobby Laurila Kure stod
for en flott konsert.
- Ikke første gang i Grovfjord, har faktisk kjørt forbi en gang tidligere. Imidlertid første
konsert her og jeg må si at det var et artig fenomen å være med på, kommenterer Somby om
konserten som til tider framsto som en solid jamsession i samisk språkdrakt.
- I en så her setting er det skøy og det blir ikke innenfor strenge rammer. Det blir det frie
alternativ som får fri utfoldelse til å skape liv og røre hos publikum, er hans syn. Piera Jovnna
Somby ble highjacket for å være musikalsk støtte under konserten.
Historisk
Saltvannområdet er delvis en samisk bygd. Der er det lenge siden det har vært joikekonsert på
den gamle tidligere skolen som nå er samlingslokale for møter og andre kulturtiltak.
- Tror det er første gangen og dermed en merkedag, sier Johan Thomassen som er sekretær
i Saltvann grendehus.

- Hele arrangementet er topp og gir oss samisk kultur slik vi ønsker det. Bra at og utrolig
flott av Gunn Tove Minde å kjøre i gang noe slikt. Og de må være veldig fornøyde med så
mange besøkende, er rosen han gir henne.
- Alle tiders at samisk blir satt på dagsordenen i våre bygder her i Grovfjord. Det gjør oss
stolte av vår identitet, mener han Johan Thomassen som også serverte både tørt og vått under
konserten.

Johan Thomassen mener det var en samisk merkedag
Frister
Leder av Kystsamene, Kurt Magne Stormo fra Alta er også glad over et flott arrangement.
- Slike opplegg som dette vil vi satse mer på. Vi har testet det ut tidligere, men denne helga
er første gang vi føler vi får det til. Har prøvd i Tromsø, men målgruppa vår er det
kystsamiske og samene som tilhører disse områder, forklarer han.
- Må innrømme at vi traff blink med opplegget som kan være mal for flere arrangement i
vår regi, sier lederen som synes det var skikkelig godt besøk ikke minst på avslutningen
lørdag kveld.
- Det har fungert bra og frister til gjentakelse. Til neste år skal vi hit igjen og satser på nye
arrangement i andre kystsamiske områder, avslutter Stormo.

Will og Anita Ruback trommet og underholdt de unge.

Didjeridoo er et flott instrument i ei samisk setting.

Kurt Magne Stormo og Gunn Tove Minde var fornøyde med eget arrangement.
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