
Vår samiske arv

I begynnelsen var landet, reinen, mennesket og bålet. Og fortsatt er disse kjernen i vår 
stolte samiske kultur. Rundt ildstedet i lavvoen er det godt å dele et styrkende måltid og historier 

om det som var og alt som er. Der finner vi roen, gleden og den urgamle forbindelsen til landet, 
til reinen, til hverandre og til oss selv. Fortsettelsen på historien får du være med å skape selv. 

Vi gleder oss til å møte deg!



Et besøk hos oss innebærer å bli kjent med Inga-familiens 
hverdag, tanker og verdier, men også med slektsleddene bak 
oss og hvordan de en gang levde sine liv.

Vi, Laila og Arild, tar imot deg på gården der vi bor, og intro-
du serer deg til vårt liv og vår hverdag. Den inneholder mange 
tradisjoner, blant annet duodji, samisk håndverk. Her får du 
både kjenne og lukte og gjerne prøve selv. Og selvsagt får du 
møte og fôre den lille reinflokken vi holder hjemme. Det er med 
stor glede vi deler vår kunnskap om dette fantastiske dyret som 
har så mange spesielle egenskaper. Reinen har gitt samene både 
husly, mat og klær til alle tider. Og slik er det i stor grad fortsatt.

Besøket avslutter vi aller helst med en varmende reinkjøttsuppe 
og en god latter ved bålet inne i den romslige lavvoen på tunet. 

Velkommen inn i varmen og inn i vår verden!
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Opplevelsen Inga Sami Siida
E-post:  lailainga@hotmail.com

Telefon:  +47 908 77 558

Web:  www.inga-sami-siida.no

Facebook:  @Inga-Sámi-Siida

Oppmøte: Kringelveien 421, Sortland

Varighet:  2 - 3 timer

Tid:  15.6 - 31.8: 
 drop-in-visit kl. 10.00 - 15.00. 
 1.9 - 14.6: kun på forespørsel

Pris: Fra kr. 600,-  
 inkludert enkel lunsj 
 (reinkjøttsuppe og dagens  
 kake), kaffe og te

Antall:  Minimum 5 personer. 
 Max 45 personer

Bekledning:  Klær etter vær! Varmt fottøy

Nivå:  Enkel, ingen anstrengelse

Passer for:   Alle. Deltakerne må være 
 i stand til å gå ”for egen 
 maskin” ca 250 meter i 
 lett stigning


