
Vi ønsker å invitere deg til å dele din kunnskap og dine innspill om 
Varangers natur og kulturkvaliteter Fredag 29 november  kl. 10-15

ved Varanger samiske museum. 

Fredag  29. November arrangeres det arbeidverksted for å samle inn kunnskapog innspill 
til en forstudie for natur og kulturbasert område og stedsutvikling på Varangerhalvøya. 
Vi inviterer inn aktører fra landbruk, fiskeri, matproduksjon, reiseliv, frivilligeorganisasjoner 
og offentlige aktører.

Dagen har som mål at deltakerne i fellesskap skal bidra til å sette ord på sentrale egens-
kaper og ressurser knyttet til landskapet, naturen, kulturarven og samfunnslivet, ved hjelp 
av tekster, fortellinger, kart og bilder.

I verkstedet stiller vi spørsmålene ”hva er vårt felles Varanger 
– og hva gjør det variert og mangfoldig?”

Verkstedet vil bli tilrettelagt av Varanger næringssenter AS ved prosjektleder Svein Harald Holmen og 
Ingrid V Brekkhus. Ansvarlig for metode og gjennomføring er Aurland Naturverkstad ved Morten Clemetsen 
og Jorunn Barane.

                                      Velkommen!  Sávahahtti! 

            

                    Varanger Arbeidsverksted for Natur,-og kulturbasert utvikling



Hva er vårt felles Varanger – og hva gjør det variert og mangfoldig?
Innledende arbeidsverksted med kartlegging av egne landskapsressurser 

og fortellinger

PROGRAM:

10.00 Oppstart Velkommen v/ Svein Harald Holmen
10.10 Landskapsressursanalyse og stadkjensle – Hvordan fortelle fram sitt eget? 
Introduksjon om arbeidsmetodikk for «stedsbasert entreprenørskap og læring», med 
eksempel fra Nærøyfjorden verdsarvområde.

Hva er ditt utgangspunkt, hvilke spørsmål kommer du med?  
Innledende fortelling ved Jorun Barane som grunnlag for kort parvis samtale.

11.00  Verksted 1. Våre fortellinger - Hva er felles ressurser for Varanger?
Gruppearbeid 4 personer, geografisk spredning Felles oppsummering og samtale i plenum, 

12.00 Verksted 2. Hva er det spesielle med vår kommune – vårt lokalsamfunn?
Gruppearbeid, fordelt geografisk. Sette ord på og om mulig lokalisere på kart, stadkjensle 
og ressurser knyttet til naturmiljø, kulturarv, landskap, hverdagsliv og kultur, etc
Introduksjon, inndeling i grupper

12.15 Pause/lunch 

13.00 Verksted 2 fortsetter i gruppene..

14.15   Felles oppsummering (notere og avmerke på felles kart)
                           
14.45 Har vi fått svar på våre spørsmål? Kort refleksjon og synspunkter på vegen videre
               

15.00 Vel hjem – og god helg!


