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Sluttrapport fra Omstillingsutvalget i Norges Samemisjon, vedtatt av Landsstyret inkl. Justeringer pr 29.02.2020

Omstillingsutvalget i Norges Samemisjon.
Sluttrapport vedtatt i LS sak 6/20 med landsstyrets justeringer innarbeidet pr 29. februar 2020.

1. Bakgrunn for omstillingsarbeidet i NSM
I sak 37/18 gjorde Landsstyret vedtak om å opprette et Omstillingsutvalg som skal se på
alternative måter å drive organisasjonen på inn i fremtiden.
Dette var ut fra realiteter og erkjennelsen av at :
« 2. Regnskapene og driftsresultat over svært mange år viser at NSM går mot opphør i løpet av få
år dersom vi fortsetter med samme struktur og driftsnivå som nå.
3. På bakgrunn av den vanskelige situasjonen NSM er i, både økonomisk, rekrutterings-messig,
mm., mener LS at det trengs en radikal omstilling i møte med fremtiden»
På denne bakgrunn gjorde LS videre vedtak om :
« 4. LS oppretter et omstillingsutvalg som skal se på alternative måter å drive organisasjonen på
inn i framtiden.
5. LS velger følgende kandidater til utvalget: Erik Kvinge som leder, Odd Eivind Høyvik og Arve
Magnar Abelsen i 20 % prosjektstilling.
6. Det legges opp til et rådsmøte høsten 2019 med endelig vedtak på Landsmøte i 2020.
7. Utkastene til strategiplaner og handlingsplan brukes aktivt i arbeidet sammen med gjeldende
plan av 2008.»
LS-vedtaket nevner at rapport/innstilling skal foreligge før Rådsmøte som skal
avholdes i desember 2019. Dette er endret. Rådsmøtet er utsatt til 13. Mars 2020.

2. Mandat for Omstillingsutvalget
”Mandat: Utarbeide alternative veivalg som også kan inkludere forslag til eventuelle fusjoner.
Utvalget trekker inn aktuelle ressurspersoner, deriblant kretsstyrene og administrasjonen. Utvalget
gir fortløpende beskjed om nødvendige møter, deriblandt med LS”

3. Omstillingsutvalget
3.1 Arbeidet til OU– prosess og tidslinje
OU begynte arbeidet i januar 2019. Utvalgsmøter ble holdt både pr telefon og fysisk. I september
gikk leder Erik Kvinge ut av OU, Lars Nessa (nestleder i LS) kom inn og Arve M. Abelsen ble
leder (Ulønnet fritidsarbeid). Adm.medarbeider Pål Are Andersen og Ole Martin Brennsæter har
vært ressurspersoner. OU har også konferert med daglig leder, samt andre ved behov.
Landsstyret og administrasjonen har gitt OU i oppdrag å være i funksjon frem til
Rådsmøtet den 13. mars 2020. Foreløpig versjon av sluttrapporten ble sendt til Landsstyremøtet
11. desember 2019. OU sendte 19. februar sin sluttrapport til Landsstyret til LS-møtet i 24.-25.
februar 2020. LS vedtok i sak 6/20 sluttrapporten med justeringer som er innarbeidet pr 29. februar
2020.
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OU har i samsvar med mandatet kartlagt status og driften til Samemisjonen, gitt forslag til tiltak,
samt gitt vurderinger og forslag til veivalg framover. Det er administrasjonen og Landsstyret som
har ansvar for å styre, beslutte – og iverksette tiltak for løpende drift og strategiarbeid, mens
Landsmøtet skal vedta veivalg videre for organisasjonen.
Strakstiltak for å redusere driftsunderskuddet – få ned kostnadene.
I samråd med administrasjon og dialog med kretsene, har OU foreslått – og Landsstyret vedtatt
tiltak som får noe effekt allerede i 2019 – og ytterligere effekt i 2020 og 2021.
Forenkling av regnskaps-strukturen vil fra 2019 gi bedre, helhetlig og mer forståelig styringsinformasjon, og samtidig noe redusert regnskapsarbeid og utgifter. Det er arbeid på gang for å
forenkle regnskapsrutiner, bankkontohold og giveradministrasjon. Et annet tiltak var fra desember
2019 å leie et rimeligere lokale i Tromsø. Antall utgaver av Samenes Venn er redusert fra 8 til 5
utgaver i 2019 og 4 utgaver i 2020. Redaktørstillingen er dermed redusert betydelig, slik at både
trykkeriutgifter, porto og lønnsutgifter er redusert. I løpet av 2019 er antall ansatte noe redusert og
det blir nedbemanning også i 2020.
Ovennevnte er eksempler på tiltak som bidrar til å redusere utgiftene, og dermed redusere en del
av de store årlige millionunderskuddene. Skal driften komme i balanse må imidlertid enda flere
kostnader reduseres, bla utgifter knyttet til eiendommer. Økning av gaveinntekter er vanskelig.
Dette skyldes stadig færre misjonsvenner/givere. Det må gjøres store grep i hele organisasjon for
om mulig å nå målet om balanse i driftsregnskapet. Bæregrunnlaget omtales i eget punkt nedenfor.
Veivalg for framtida
De langsiktige vurderingene, tiltakene og veivalgene for framtida for Norges Samemisjon er
imidlertid viktigst – og kanskje vanskeligst å få finne ut av - og få gjennomført. Før tiltak kan
gjennomføres, må det foretas en ”diagnose” og vurdering av status på Norges Samemisjon som
organisasjon, formål, grunnsyn, prioriteringer, misjons”mark”/målgruppe, bæregrunnlag og
muligheter. Dette er redegjort for i punktene nedenfor.
Det er viktig i et omstillingsarbeid at hele organisasjonen blir med. Derfor er det også viktig med
gjensidig informasjon, utveksling av fakta, synspunkter og forslag fra kretsstyrene,
misjonsvennene og de ulike arbeidsgrener i organisasjonen. OU har vektlagt dette.
Særlig er det viktig å utveksle tanker og synspunkter om arbeidet videre framover - om muligheter
– og hvilke veivalg og beslutninger som tjener misjonsarbeidet best.

3.2 Bønn om Herrens vei og vilje
Det er en bønn for oss i Omstillingsutvalget at Gud, vår Far – og vår frelser, Herre og hyrde –
Jesus Kristus må lede oss alle i Norges Samemisjon – etter Hans vilje og vei.
Som Guds folk – skal vi i troens strid – og for misjonens sak – i vår nød og hjelpeløshet sette vår
lit og vårt håp til Gud vår Far, Den Allmektige – og Herren Jesus Kristus, vår frelser og forløser.
”Til deg er våre øyne vendt.” (2.Krøn.20,12)
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3.3 Møter med organisasjonens styrer mv
Nedenfor er opplistet de ulike møtene OU har hatt – først og fremst med misjonens formelle
organer, arbeidsgrener, tillitsvalgte og misjonsvenner i kretsene.
1. Møte avholdt med administrasjonen og regnskapsfører, 09.01.2019
2. Møte avholdt med redaksjonsmedarbeider Radio DSF, 23.01.2019
5. Møte med kretsstyret i Stavanger krets, 19.02.2019
6. Møte med kretsstyret i Bergen krets, 25.02.2019
3. Møte avholdt med redaktør Samenes Venn, 27.02.2019
7. Møte med kretsstyret i Oslo og Romerike krets, 20.03.2019
9. Møte med kretsstyret i Trøndelag krets, 27.03.2019
8. Møte med kretsstyret i Møre og Romsdal krets, 04.04.2019
4. Møte sammen med Landsstyret, 23.04.2019
16. Uformelt møte med Misjon Sarepta
17. Uformelt møte med Kristen muslimmisjon
10. Åpent møte med misjonsvennene i Stavanger krets, 04.09.2019
18. Forhandlingsmøte med Misjon Sarepta, 21.10.2019
11. Møte med kretsstyret i Troms krets, 08.11.2019
12. Møte med Finnmarksutvalget, 08.11.2019
13. Åpent møte med misjonsvennene i Møre og Romsdal krets, 22.01.2020
14. Delvis åpent møte med misjonsvenner og kretsstyret i Trøndelag krets, 23.01.2020. Møtet ble
avlyst av kretsstyret i Trøndelag.
15. Åpent møte med misjonsvennene i Bergen krets, 25.01.2020
16. Åpent møte med misjonsvennene i Stavanger krets, 26.01.2020

4. Fakta/status om Norges Samemisjon
4.1 Formål og hovedoppgaver til Norges Samemisjon
Formålet er uttrykt i navnet på organisasjonen: Drive misjon blant det samiske folket.
Tradisjonelt har misjonsarbeidet bestått i både diakonalt og forkynnende arbeid blant samene. I
dag er det lite diakonalt arbeid igjen, bortsett fra husbesøk og institusjonsbesøk i noen områder
i Finnmark, samt støtte til diakonalt arbeid på Kola.
Forkynnerarbeid blant samene: De tradisjonelle vintermøtene, annen møtevirksomhet for/blant
samene.

4.2 Viktige verdier, grunnsyn og hovedmål for Norges Samemisjon
I gjeldende Strategiplan som ble vedtatt av Landsmøtet 2008 og revidert av Landsstyret i desember
2010 tar vi med :
-

Vårt misjonsmotto er :
Evangeliet på hjertespråket til urfolkene i Nord-områdene!
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-

Visjonen for Norges Samemisjon er :
NSM er en flerkulturell misjonsbevegelse som forkynner Guds Ord til frelse, tjeneste og
vekst i troen og utøver diakoni etter Jesu forbilde blant samer og andre urfolk i Nordområdene.

Under pkt. 4 Hovedmål for Norges Samemisjon heter det; Vilje til endring: Endring i
organisasjonen er forutsetning for vekst. Evne og vilje til omstilling er derfor viktig i en tid hvor
mange faktorer endres raskt.
Videre i pkt. 4.3: Norges Samemisjon vil satse videre på å bevare en uavhengig stilling i det
norske kirkelandskapet. Samtidig vil vi videreutvikle samarbeid med enkeltmennesker,
organisasjoner og kirkesamfunn- på evangelisk -luthersk grunn-som vil holde fast ved det som
gjennom århundrer har vært bindende for den kristne kirke.
Dette medfører bla:
Ja til prosjekt og samarbeid som bekrefter og støtter opp under våre verdier.
Ja til fleksible løsninger, tilpasning til krav om effektiv organisasjon og endringer som kan
innebære kortsiktig smerte for å oppnå langsiktig gevinst.
Nei til å lytte til vranglære, liberal teologi eller offentlige stemmer, inkludert reguleringer,
ordninger og forskrifter som går på tvers av sannheter tydelig uttalt i Guds ord…
Ja til å bygge allianser med andre misjonsorganisasjoner som kan dyktiggjøre oss i vårt
misjonsarbeid
Fra utkast til Strategiplan for NSM 2019- 2025 tas med fra pkt. 3.2: Være åpen for samarbeid med
andre organisasjoner med tanke på både menneskelige og økonomiske ressurser.

4.2 Bæregrunnlaget til Norges Samemisjon – hva er det?
Bæregrunnlaget til misjonen – det som holder NSM oppe – misjonsvennene.
Uten misjonsvenner – ingen Norges Samemisjon.
Det er ikke penger eller eiendommer som driver Norges Samemisjon, men kristne misjonsvenner
som står sammen om kallet og oppgavene blant det samiske folket.
Hvem er Samemisjonens misjonsvenner?
-

Kristne mennesker som har møtt Jesus Kristus som sin frelser – og har fått en trang til
å dele evangeliet, frelsens budskap med andre mennesker, i ord og handling – forkynnelse
og diakoni/kristent omsorgsarbeid blant samene, på deres morsmål.

-

De som ber for Samemisjonen og det samiske folket, de som gir gaver til misjonsarbeidet,
de som abonnerer på Samenes Venn og/eller kretsblader, de som er med i styrer, råd,
komiteer, leirarbeid, foreninger, dugnadsarbeid.

Hvor mange er Samemisjonsvennene? Hvor bor de? Hva er alderen til misjonsvennene?
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Kretsoversikt fakta Antall givere er givere som man vet navnet på basert på gaveinnbetalinger
til Norges Samemisjons bankkonti. Tall for både 2018 og 2019.
Krets

1 Finnmark

Antall
givere2019
50

Beløp
2019
78 340

Antall
givere2018
61

Beløp

Antall abonnenter
Antall
Samenes Venn medlemm
2019 (2018)
er
126 039
62 (41)
14

2 Troms

45

103 305

36

94 946

50 (35)

3 Trøndelag

95

197 203

102

290 142

118 (102)

18

4 Møre & R

67

116 030

77

144 569

95 (82)

12

5 Bergen

80

270 132

81

300 408

95 (81)

22

6 Stavanger

87

389 831

87

355 311

106 (85)

73

7 Sørlandet

36

71 620

40

105 181

58 (48)

0?

8 Oslo og
Romerike
Totalt

53

242 100

53

221 847

63 (54)

7

513

1 468 561

537

1 638 442

647 (528)

146

Kommentar til tabell over: Det tas forbehold om mulige feil i tallmaterialet
.
Oversikten gir en god indikasjon på hvor mange som er med i Samemisjonen i dag, som ”bærere”
– misjonsvenner - i form av givere, abonnenter og medlemmer. Forbehold om mulige feil.
Av de 513 navngitte giverne i 2019 var det 24 givere med gavebeløp fra kr 10 000,- og mer.
Gjennomsnittlig gavebeløp for de 513 giverne er kr 2 863,-.

ALDER PÅ GIVERNE:
Tabellen på neste side viser aldersfordelingen på Samemisjonens givere i rødt, sammelignet med
aldersfordelingen i Norges befolkning
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Figuren viser aldersfordelingen i Norges Samemisjon fordelt på andel kvinner (rød farge) og andel
menn (blå farge) i NSM. (Figuren baserer seg på aldersfordelingen av 212 personer av i alt 1256
personer. (Man vet om alderen bare til 212 personer) De svake fargene viser fordelingen for den
norske befolkning totalt.
Figuren viser at de aller fleste giverne er fra 70 år og eldre. Den største gruppen er mellom 80 og
90 år. Det er flere misjonsvenner over 90 år, enn det er under 50 år.
Tabellen viser – tross lavt grunnlagsantall – med stor grad av sikkerhet et faktabilde av alderssammensetningen:
De aller fleste Samemisjonsvennene er gamle, svært gamle. Få personer er under 60 år.
Dette er alvorlige varselsignal!
I flere tiår har det vært vanskelig å rekruttere nye misjonsvenner/støttespillere/givere. Landsstyret
har satset på å ansette forkynnere med tanke på kristne møter, også for å nå nye og unge kristne.
Dette har medført underskudd i driften, men få unge kristne er blitt tilknyttet NSM, heller ikke
som givere.
Om noen år vil de fleste Samemisjonsvennene være borte. Samemisjonen er på vei til å dø ut.
De yngre generasjonene finner sitt kristne engasjement, tilhørighet og identitet i andre
sammenhenger, forsamlinger og misjonsorganisasjoner.
Dette er hovedgrunner til at Norges Samemisjon nå må slås sammen med en annen misjon.
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4.3 Samemisjonens økonomi
Norges Samemisjon sliter alvorlig når det gjelder økonomien i driften. I mange år har
driftsutgiftene vært mye større enn gaveinntektene.
Det har vært for mange ansatte, for høye eiendomskostnader, reisekostnader osv.
Årlige driftsunderskudd har vært på 2-6 millioner. Dette er alarmerende. Underskudd har vært
mulig fordi organisasjonen har solgt eiendommer, for å dekke underskuddene/betale utgiftene.
Underskudd på driften går ikke i lengden. Snart er det ikke eiendommer av verdi igjen. NSM har
en egenkapital (verdi av eiendommer, fond/bank) pr 2019 på ca.30 mill. kr. Soliditeten er god.
Men verdiene forsvinner fort dersom noe ikke gjøres snarlig. Det er nå man har muligheter til å ta
konstruktive, fremtidsrettede grep!
Gaveinntektene er fremover avhengig av nye givere, siden de fleste giverne nå er over 80 år.
Problemet er at det har ikke kommet nye krefter til. Få av de yngre generasjoner er givere.
Utgiftene må reduseres drastisk – dette betyr kutt/reduksjon av arbeidet, men hvilket arbeid?
Inntekter
Det må være gaveinntektene fra misjonsvennene som skal være hoveddelen av inntektene til en
misjonsorganisasjon. Misjonen kan ikke ha en drift som koster mer enn hva misjonsvennene gir.
(Inkludert møtekollekter o.l) Leieinntekter, renteinntekter, aksjeutbytte eller salg av eiendommer
må ikke anses som en del av driftsinntektene. Det har over flere år vært en nedgang i
gaveinntektene til Samemisjonen. Færre misjonsvenner er årsaken. Men de eldre misjonsvennene
har i årevis vært og er svært trofaste givere og bærere av Norges Samemisjon!
Oversikt over driftsresultatet for Norges Samemisjon fra år 2000 til og med 2019:
År

Driftsresultat

År

2000

- 3 048 322 Bjerkely i Tromsø solgt til
Fjellheim 1999/2000 for 9
mill. kr.

2011

2001
2002
2003
2004

- 4 683 958
- 5 826 552
- 4 717 200
- 5 653 151 Salg av Kautokeino

2012
2013
sum
2014

2005
2006

- 4 889 275
- 3 182 625

2015
2016

2007
2008
2009
2010
sum

Fjellstue – ca 3 mill.

- 2 128 792 Bygård Trh solgt, 36 mill
- 4 427 338
- 5 967 456 DSF solgt, 3,5-4 mill
- 2 833 263
- 47 357 932 sum salg eiend.: 51,5 mill.

sum
2017
2018
2019
sum

Driftsresultat

- 5 339 750
- 4 270 092
- 4 224 056
- 13 833 898 Tall for LM2014
- 4 196 343
- 4 152 099
- 363 901 Eiend. Trh solgt, 9,2 mill,
inkl. bolig i Karasjok og
forsamlingshus i Børselv
- 8 712 343 Tall for LM2017

- 2 092 893
- 2 995 557
- 3 413 073
- 8 501 523 Tall for LM2020
- 31 047 764 Sum underskudd 2011-19

Sum driftsunderskudd for alle disse 20 årene (2000-2020) er kr 78 405 696, dvs. ca. 78,4 mill
kr.

8

Sluttrapport fra Omstillingsutvalget i Norges Samemisjon, vedtatt av Landsstyret inkl. Justeringer pr 29.02.2020

Så høyt underskudd er mulig uten konkurs, pga. eiendomssalg i perioden for totalt minst 60 mill.
kr.
På landsmøtet i 2017 ble regnskapene for de tre årene 2014-2016) fremlagt.
Driftsresultatet for siste år, 2016, ble presentert som et overskudd på over 8 mill. Imidlertid
inkluderte dette salg av en eiendom på 9,2 mill. Resultatet var egentlig underskudd på ca. 300 000.
Dette var likevel en stor forbedring sammenlignet med årene før. Dette kunne være tegn på en
positivt endring. LM2017 vedtok derfor LS sitt forslag om å fortsette som egen organisasjon i
kommende landsmøteperiode (2017-2019).
•
•

Vedtak LM 2017
Landsmøtet viser til Landsstyrets grundige saksframstilling og vedtak i LS sak 48/16
og anser det ikke som formålstjenlig på nåværende tidspunkt å vurdere
sammenslåing med andre organisasjoner.

•

Kommentar: Dette vedtaket ble gjort på bakgrunn av et forelagt regnskap for 2016 som
viste overskudd (inkl. Salgsinntekt). LM trodde kanskje økonomien var på vei til å snu – til
overskudd fremover.
Imidlertid fortsatte de store millionunderskuddene i 2017 og 2018.
Høsten 2018 tok derfor Landsstyret og ledelsen grep, jf. pkt. 1 og 2.
Det er Landsstyret og daglig leder som styrer driften mellom landsmøtene. Dette betyr å
sikre forsvarlig drift, tenke både kortsiktig og langsiktig drift og ta ansvar for dette.

•
•
•
•

Landsmøtet gjorde ikke et prinsippvedtak for hele treårsperioden, men sa på "nåværende
tidspunkt”. Da Landsmøte ble holdt, var det ikke aktuelt med sammenslåing eller andre
omfattende endringer. Landsmøtet sa ikke noe om hvordan det kunne bli i tiden fremover.

•

Landsstyret har ansvar for å følge utviklingen i organisasjonen, og gjøre tiltak i samsvar
med det. I dette tilfellet har utviklingen vært så alvorlig i Samemisjonen at Landsstyret tok
grep for å snu utviklingen.

LS har i løpet av 2019 og 1. halvår 2020 gjennomført et omstillingsarbeid, inkludert OUs arbeid,
vurderinger om veivalg og forhandlingsresultat. LS har således tatt ansvar, og gir misjonsvennene
på LM2020 en mulighet til å vedta en intensjonsavtale om sammenslåing med Misjon Sarepta,
som betyr et strategisk godt, langsiktig veivalg for samemisjonsarbeidet.
***
Samemisjonens økonomi, fortsettelse:
Resultatregnskapet for 2019 har følgende hovedtall:
Driftsinntekter: 6,9 mill., herav 3,8 mill. i gaveinntekter, kollekter, lotteri/basar, Kola-arbeidet,
mv, dessuten bla. ca. 1,2 mill. i testamentariske gaver, 360 000 i leieinntekt leirsteder.
Driftskostnader: 10,3 mill., herav 3,4 mill. i lønns- og personalkostnader, ca. 1,5 mill. eiendomskostnader (vedlikehold, strøm, forsikring), ca. 1,7 mill. til Radio DSF, reiseutgifter ca. 500 000,
Støtte til Kola-arbeidet ca. 600 000,-.
Driftsunderskudd: ca. - 3,4 mill.
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4.4 Samemisjonens struktur og oppbygning
Samemisjonen har en organisasjonsstruktur som er tungrodd, byråkratisk og ressurskrevende og
dyr. Det er bl. a en ressurskrevende kretsstruktur (tid, folk, penger). Strukturen bygger på
grunnreglene fra en tid med flere tusentalls misjonsvenner, og som ikke er tilstrekkelig tilpasset
vår tid. Nå har vi en situasjon der NSM er blitt vesentlig mindre, med betydelig færre aktive
misjonsvenner. Kretsene bruker ofte mye tid på – og kan oppleve problemer med å få kandidater
til kretsstyrer, barne- og ungdomsråd, valgkomite osv.
OU mener primært at Norges Samemisjon må slå seg sammen med en annen misjonsorganisasjon.
Dette er presserende særlig på bakgrunn av at få nye og yngre mennesker har kommet til som
støtter og givere til Samemisjonen. Dette har vært veldig tydelig i flere tiår. Derfor er det hvert år
stadig færre og eldre misjonsvenner, og dermed også stadig lavere gaveinntekter. Organisasjonen
vil dermed dø ut om få år, om ikke drastiske grep gjøres.

5. Samemisjonens arbeid – målgruppe, arbeid og
hovedsatsninger/prioriteringer
5.1 Målgruppen - samene: Hvem, hvor, hvor mange?
Grunnreglene § 1 Formål: a) Norges Samemisjons formål er på bibelsk og evangelisk-luthersk
grunn å utføre indremisjonsarbeid blant den samiske befolkning.
Samemisjonens ”misjonsmark” er Sápmi – ”sameland” – den samiske befolkning, der den enkelte
same er, bor – arbeider - studerer.
Det finnes ikke noe sikkert tall på antall samer i verden. Det anslås at det er ca 100 000 stk. Av
disse bor ca. 40-50 000 samer i Norge, resten i nord-Sverige, Finnland og Russland (Kola).
Av de norske samene bor ca. 7000 i Kautokeino og Karasjok kommuner. Resten fordeler seg i
andre Finnmark-kommuner, Troms fylke, Nordland (lulesamer), Trøndelag og Hedmark
(sørsamer). Trolig er det mange unge samer som studerer og/eller bor i Troms og Trondheim.
Det er også samer i Sør-Norge, særlig i Oslo trolig med ca. 3-4000 samer.
Spørsmål til refleksjon:
Når vi – møter vi - samene med vårt arbeid?
Når vi dem med forkynnelse direkte på deres hjertespråk?
Burde det ikke – etter 130 års virksomhet - vært kristne samer med i samemisjonsarbeidet – som
kunne direkte arbeide og forkynne for sine egne – uten tolk?
Hvor mange samer er tilknyttet Samemisjonens arbeid og sammenheng i dag?
Hvor mange kristne samer er med i Samemisjonen – på møter, som talere, tolker, som deltar på
leirer, abonnerer på Samenes venn?
Hvor mange samer, samiske familier, barn, ungdommer, unge voksne samer er med i arbeidet?
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Hvorfor er det så få samer som har tilhørighet og sitt åndelig hjem i Samemisjonen? (jf. artikkel i
Agenda 3-16 utgave nr. 8 i 2017 - av sognepresten i Kautokeino, vedlegges)
Ønsker Samemisjonen å nå samene i sør? Samiske studenter i storbyene?
Er vi nok misjonsvenner til å øke innsatsen overfor de mange samene som ikke er frelst?
Hvor stort og hvor er arbeidet Samemisjonen driver i dag? Hvem når vi? Hvor mange?
Bør vi fremover tenke nytt – og få samemisjonsarbeidet inn i et arbeid sammen med et annet
kristent arbeidslag – for å styrke arbeidet, med yngre krefter og fortsatt med tydelig profil

5.2 Samemisjonens arbeid – misjonsvirksomheten
Møtevirksomhet
Forkynnelsen av Guds Ord er hovedsaken for Samemisjonen. Troen kommer av bibelsk
forkynnelse. Derfor må kristen møtevirksomhet med forkynnelse og bibelundervisning være
hovedaktiviteten for en kristen misjonsorganisasjon.
Hva er omfanget i dag på møtevirksomheten til Norges Samemisjon?
Tabellen under gir oversikt over dette, basert på innsendte opplysninger fra kretsene. (Forbehold om feil).
Antall møter
2018

Krets
1 Finnmark

Ca 176

*

herav
ca 65 husmøter

2 Troms

Antall møter
2019
Ca 128 **

Kommentarer

Antall
foreninger

Antall leirer
for barn/unge

*Herav ca 60
**Herav ca 50

herav
ca 45 husmøter i Kautokeino i febr

8

7

3

4 Trøndelag

30

13

Usikre tall/ manglende rapportering

4

5 Møre & Romsdal

50

50

Også 13 møterfra
for
rapportering

6 (inkl 1

3 Nordland (Troms
krets)

Bergen krets

barnelag)

6 Bergen

43

31

* 69 og ** 65
deltakere

7 Stavanger

91

77

* 242 og **193
deltakere
dededeltdeeddelt

9 Oslo og Romerike

37

28

3

Totalt

435

334

19

8 Sørlandet

3 (2018)*
3 (2019)**
3

8 (2018)*
7 (2019)**

11 (2018)
10 (2019)
Tallene i tabellen er ikke helt nøyaktige, men gir likevel i hovedtrekk et riktig bilde av omfanget
av møtevirksomheten i 2018 og 2019 for Norges Samemisjon.
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Om vi sier i underkant av 500 møter årlig, og at 1/3 (ca. 170) av disse er i Finnmark og Troms, så
er det trolig dekkende.
5.2.1 Finnmarksarbeidet – Fakta og vurderinger
Arbeidet i Finnmark er hovedoppgaven ut ifra Samemisjonens eksistensberettigelse og formål. Det
er her de fleste samene bor – det er i Finnmark misjonsarbeidet møter de fleste innen målgruppen.
Her er ”misjonsmarken” – og her er også troende kristne samiske brødre og søstre som ønsker å
samles til møter og Gudstjenester til oppbyggelse, ved forkynnelse, sang og kristent fellesskap – i
hovedsak på sitt hjertespråk, samisk.
Samemisjonen hadde i 2018 ca. 176 møter og gudstjenester. Dette tallet inkluderer også ca. 66
husmøter. De fleste av de 176 møtene ble holdt i Kautokeino kommune i februar måned. Disse
vintermøtene har en lang tradisjon. I 2018 var det ca. 60 vintermøter. Av disse 60 var ca. 30
husmøter (ca. halvparten). Dette er en spesiell tradisjon og kultur i indre Finnmark.
Privatpersoner åpner hjemmene sine for kristen forkynnelse. På husmøtene samles i
hovedsak husets familie, venner og nabolag. Det er sang, bønn og tale, i hovedsak norsktalende
forkynner, med samisk tolk. I 2018 ble det – utenom vintermøtene – holdt ca.110 møter (herav ca.
36 husmøter) rundt omkring i Finnmark, i all hovedsak i Alta, Kautokeino, Porsanger og Karasjok
kommuner. I 2019 var det totalt ca. 128 møter i Finnmark i NSM-regi. Ca. 50 av disse var
vintermøter. Ellers i 2019 er da ca. 70 møter avholdt. Dette tilsier et gjennomsnitt på 6-7 møter pr
måned de 11 øvrige månedene, eller 1-2 møter pr uke.
OUs vurdering:
Forkynnelsen av Guds Ord har store løfter med seg. Guds Ord vender ikke tomt tilbake, men
utretter det som Herren har sendt det til. Som såmenn i Guds åker skal det såes rikelig og raust
overalt. Det som er sådd oppigjennom årene i Finnmark har ikke vært forgjeves. Og det kan gi
frukter i sin tid – heller ikke alltid kan vi se og måle resultatene. Gud kjenner hjertene.
Men vi må stille spørsmålet om Samemisjonens midler (penger, tid og folk) brukes riktig – eller
mest mulig i tråd med hovedformålet. NSM har de siste årene hatt årlige utgifter på 7-8 millioner
kroner. Av dette beløpet blir det avholdt bare 1-3 møter i uka i hele Finnmark, eller ca. 10-15
møter pr måned (utenom 50-60 møter i februar måned). NSM kan bruke mer av sine midler til
forkynnelse/møteaktivitet i Sápmi, Sameland.
Det er en stor svakhet og mangel at Norges Samemisjon har svært få egne, samiske forkynnere –
som ansatt eller som frivillige fritidsforkynnere som kan forkynne direkte på samisk – uten tolk.
Særlig hadde det vært behov for yngre kristne samiske forkynnere som kunne fått kontakt med
unge, ungdom og unge voksne samer og nådd dem med evangeliet, kristen omsorg og veiledning.
Det er få/ingen unge kristne samer engasjert i Norges Samemisjon, heller ikke i Kautokeino etter
årtier med vintermøter og andre møter. Dette må være en stor sorg, nød, bønneemne og et kall for
misjonsfolket og bør bli en satsing i misjonsarbeidet.
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Den samiske ungdom og de yngre generasjoner av det samiske folket må bli frelst – de trenger et
frelsende møte med Herren Jesus, og et bibeltroende, kristent fellesskap. Hvordan kan
Samemisjonen bidra til dette på en best mulig måte?
Eiendommer/bygninger i Finnmark:
Norges Samemisjon har flere eiendommer i Finnmark. Tidligere hadde NSM mange eiendommer
også andre steder i landet til bruk i sin virksomhet, særlig den diakonale.
Nå har NSM bare eiendommer i Finnmark som er til bruk i misjonsarbeidet, dvs kapeller og
bedehus. (NSM har ett bedehus utenfor Finnmark, bedehuset Elim i Drag, Nordland).
1. Lakselv misjonshus
Porsanger

Hyppig i bruk (av andre en NSM). NSM
har ofte møte der, 10-25 på møtene.

2. ”Radiohuset”, (fra DSF-anlegget)
Karasjok

NSM har møter ”ganske ofte”, men ikke
så mye som Lakselv misjonshus. 10-20
stk på møtene.

3. Sennalandet kapell
Kvalsund

Sommerstevnekapell.
Antall møter og gudstjenester av NSM
pr år ca 2 (?) (10-65 stk på møtene)

4. Smørfjordskaldi kapell,
Smørfjord-Kokelv
Porsanger
5. Lahpoluoppal kapell
Kautokeino

Sommerstevnekapell. Lite i bruk. 1 gang
pr år av NSM.

6. Børselvfjellet kapell
Lebesby

Sommerstevnekapell. Lite i bruk nå,
max 1 gang pr år (ca 5-7 stk på møtene)

7. Ifjordfjellet kapell
Lebesby

NSM har gudstjeneste der én gang i året
med 10-25 deltagere.
Sommerstevnekapell.
NSM har ”flere” gudstjenester årlig

Bygdekapell. Fungerer som bygdas
kirke, har viktig plass i bygdefolkets
bevissthet. NSM har ”av og til” gudstj.

8. Indre Billefjord kapell,
delt eierskap med bygdas
kapellforening
Porsanger
9. Smalfjord bedehus
Tana

minst 10 år siden NSM har hatt møter.

10. Andel Nesseby menighetshus og
Tana menighetshus
11. Suosjavrre kapell, Karasjok
Eierskap delt mellom NSM og DnK
12. ELIM bedehus i Drag i
Tysfjord, Nordland.

Hyppig i bruk av andre en NSM. Lite
benyttet av NSM forkynnere.
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Omstillingsutvalget sin vurdering:
NSM bruker årlig ofte over 1 mill. kr. på eiendommene i drift, vedlikehold forsikring og avgifter.
Få møter pr år og små kollekter gjør at dette er dyrt. Her bør noen eiendommer selges snarlig,
mens andre bygg bør satses mer på og brukes mer av NSM, særlig for å nå samene i nærheten.
Samemisjonen har få engasjerte/frivillige til å være med å arrangere møter, bidra med dugnad på
vedlikehold, møteinnbydelser osv. Skal bruken økes må vi være flere som bidrar.
Fordi Samemisjonen har få mennesker som kan drive dugnad, blir vedlikeholdskostnadene høye
pga at misjonen må betale firmaer for å gjøre jobben. Derfor er det – som nevnt - mye penger som
blir brukt på eiendommer – i tillegg til at Samemisjonen bruker disse lite til møter.
Skoledrift i Finnmark
Norges Samemisjon er medeier i Alta folkehøgskole. Alta folkehøgskole Skolen er tydelige på at
de er en kristen skole i møte med elevene. Alle elevene deltar på minst tre gudstjenester i løpet av
skoleåret. Hver morgen er det morgensamling, der lærere og andre deler et ord for dagen, som ofte
har et kristent innhold. Det er jevnlig samlinger i skolens kapell (Katakomben). Det er et frivillig
elevlag på skolen. Et flertall av elevene deltar på bibel- eller samtalegrupper. Det har de siste årene
vært holdt bibeltimer på skolen med en prest som bibeltimeholder. I forbindelse med høytidene, jul
og påske har skolen eget opplegg der oppmerksomheten rettes mot høytidenes innhold. Når
elevene er på overnattingstur legges det til rette for samtale om trosrelaterte tema rundt bålet. Tre
ganger i uka er det morgenbønn for ansatte og stipendiater, som elever også kan delta på.
Elevene møter samer i løpet av året, og lærer om samisk kultur gjennom undervisningen skolen
har. Skolen har også tur til Russland i løpet av høsten.
Vi har to representanter og en vara i skolestyret. Disse får godtgjørelse for styrearbeidet.
Styremedlemmene har andakter på skolens morgensamlinger i løpet av året i forbindelse med
styremøtene. Det å delta på styremøtene er i seg selv også viktig for vår mulighet til innflytelse.
Det legges opp til møter med de ansatte, der vi blir kjent med dem, og kan oppmuntre dem til å
dele sitt vitnesbyrd ovenfor elevene. Vi får også være med å rekruttere rektor til skolen, og slik
påvirke hvilke kristen profil skolens ledelse skal ha. I styret sitter det også en representant for
elevene og en for lærerne. Skolen drives uten tilskudd fra eierorganisasjonene.
Barne- og ungdomsarbeid i Finnmark – leirer, lag og foreninger
OU kjenner ikke til at det er barnearbeid, barne- eller ungdomsforeninger eller leirer i regi av
NSM, hverken norskspråklig eller samisk-språklig arbeid. Noen enkeltarrangement, aktiviteter og
samlinger har vært avhold gjennom årene. Det bør satses på samisk-språklige barne- og
ungdomsleirer. Problemet er vel mest mangel på samiske ledere og talere.
Annen aktivitet som drives? Forslag - nye muligheter?
OU kjenner ikke til at NSM har utarbeidet samiskspråklige kristne traktater, evangeliseringshefter som er delt ut til husstander – eller til spesifikke målgrupper. Dette bør utarbeides! Slike
traktater kan også legges ut på internett. Det er startet arbeid med å oversette to andaktsbøker til
nord-samisk. (Livets brød, av Carl Fr. Wisløff og Ett er nødvendig, av H.E.Nissen)

14

Sluttrapport fra Omstillingsutvalget i Norges Samemisjon, vedtatt av Landsstyret inkl. Justeringer pr 29.02.2020

I Kautokeino er den Samiske høgskolen. Her går det ca. 200 elever og får samiskspråklig
undervisning og utdanning i ulike fag. Burde NSM vært synlig overfor denne skolen – disse
elevene? Gitt dem noen tilbud? F.eks. studentsamlinger med sosialt fellesskap, bibelforedrag/aktuelle emner i kristent lys? Samemisjonen kan f.eks. gi studentene fritidstilbud om å bidra med
oversettelsesarbeid til samisk, kanskje av traktater eller andaktsbøker? Gjerne mot et lite honorar.
Konklusjon Finnmarksarbeidet: Her er muligheter – ”høsten er stor, men arbeiderne er få”.
Derfor må be vi til høstens Herre! Alle – også de unge i Sápmi må vinnes for Jesus Kristus.
5.2.2 Kretsene
Møter: Antall møter pr krets i 2018 og 2019
Oversikten i tabellen ovenfor gir en god informasjon over omfanget av møteaktiviteten rundt
omkring i kretsene utenom Finnmark.
Det er stor variasjon i aktiviteten i de ulike deler av landet. Naturlig nok skyldes en god del av
variasjonene at det er kretser som ikke har hatt ansatte forkynnere. Da er det vanskeligere å ha en
høy møteaktivitet, særlig når det ikke er nok frivillige som kan dele på administrasjons- arbeidet,
møtekoordinering i de ulike deler av kretsene, skaffe frivillige forkynnere osv.
De få ansatte gjør en stor og trofast jobb, likedan er det mange frivillige som stiller opp for å
arrangere, legge til rette møter og stille opp som frivillige, ulønnede forkynnere.
Imidlertid er det relevant å stille spørsmål om det er hensiktsmessig for NSM i vår tid å ha en
kretsorganisering slikt som i dag – over hele landet. Det er, med så få misjonsvenner, mest
effektivt å ha en ansatt som gjør administrasjonsarbeid i stedet for kretsstyrer/-kretssekretærer i de
ulike kretsene. En felles stilling som landssekretær/- møtekoordinator som også selv reiser en del
av stillingen som forkynner, kan være en mulighet.
Uansett: Misjonsarbeidet i kretsene må baseres mer på frivillig innsats, dersom Samemisjonen skal
prioritere forkynnelse og møteaktivitet i nord – der den samiske befolkningen er. Alternativet er å
få et større arbeidslag – som gir flere, og yngre krefter og givere – og dermed mulighet for ansatte
forkynnere også i kretsene.
Leiraktivitet:
Samemisjonen har to leirsteder. Her holdes leiere for barn og unge, samt samlinger for voksne.
Nordlys: Dette leirstedet i Sandnes i Stavanger krets brukes aktivt og anses som en base for
NSMs arbeid i kretsen. Mange arrangementer i Samemisjonens regi, bl. a barne- og ungdomsleirer
(6-7 pr år), Bibel- og inspirasjonshelger, Nordlys-basar. Ca. 20 uker pr år med egne arrangement,
samt også ca. 20 uker pr år med utleiearrangement (en eller flere dager).
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Den store aktiviteten skyldes særlig at kretsen har sekretær i 100% stilling, hvorav ca. 40-50% er
knyttet til Nordlys.
Det er ressurskrevende å drive leirstedet. Det er visse problemer med å få nok folk til dugnader,
kjøkkenhjelp og leirsjefer.
Fagertun: Dette leirstedet ligger i Eksingedalen i Bergen krets. Noe avsides beliggenhet fra store
deler av kretsen, men lokalbefolkningen har tilhørighet til stedet, samt andre ildsjeler og
misjonsvenner. Det avholdes ca. 3-4 barne- og ungdomsleirer pr år.

5.2.3 Mediearbeid
Radio DSF
Norges Samemisjon driver et lokalradioarbeid i Finnmark – men når også deler av Troms, bla.
Tromsø by. Radio DSF har sendinger både på FM og DAB. Radiodrift koster mye penger,
arbeidsinnsats og kompetanse av ulik art.
Nåværende ansvarlige redaktør gjør en stor innsats på ulike områder, og radiosendingene har en
god, tydelig kristen profil, med bibelsk forkynnelse, både kortere andakter, taler og møteopptak,
samt åndelige, oppbyggelig kristne sanger og salmer. Radioen er en god mulighet til å formidle et
bibelsk budskap, til oppbyggelse, ransakelse, tukt, trøst, vekkelse og frelse.
Men det er for lite og sårbart med bare èn person i radioarbeidet skal det bli utviklet programmer
osv. Dessverre er det ikke økonomi til økt bemanning. Gaveinntektene til Radio DSF er altfor lave,
ca. 90 000 kr i 2019.
Radio DSF sender en del sanger og salmer på samisk, samt taler. Dette er godt og viktig.
Det er likevel for lite samisk språklige program, men det jobbes med dette. Imidlertid er det
vanskelig og dyrt, når det ikke er frivillige, samisktalende kristne som kan bidra tilstrekkelig.
Dessverre er det også få lyttere av Radio DSF som gir gaver til radiodriften. Radioen har nå begynt
med ”lydplakater” der lytterne oppfordres til å gi gaver til Radio DSF, dersom de vil at radioen
skal forbli på ”luften” med sendinger.
Noe tilskudd blir gitt fra myndighetene til DAB-radiodrift. Men dette dekker ikke all driftsutgift,
konsesjonsavgifter osv. Radiodriften har kostet Samemisjonen ca. 1 mill. kr pr år med normal
drift.
Gaveinntekter til radioen er for lave og må økes betraktelig hvis radioen skal være
selvfinansierende. Radio DSF er en stor mulighet til å forkynne Guds Ord. Og det er muligheter til
flere samiske program, dessuten direkte sendinger, med aktuelt, samtale, åndelig
veiledningsprogrammer, intervjuer, møteannonseringer, møteoverføringer direkte osv. Men dette
krever folk og penger.
Radio DSF har også nettradio. Sendingene her kan tas inn over hele verden – døgnet rundt.
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Samenes Venn
Samenes Venn er hovedorganet til Norges Samemisjon. Bladet har i alle år vært på norsk i alle
nummer. Kun èn fast side med samisk andakt. Innholdet har ellers vært informasjon om
misjonsarbeidet. Forslag/mulighet - nytt initiativ? Kan det gis ut ett nummer på samisk (årlig?)
med bibelsk innhold, både med enkel, grunnleggende ABC i hva frelse er, hvordan man blir det –
og noen andaktstykker, vitnesbyrd, budene, hustavlene o.l. Et slikt nummer kunne blitt distribuert
ut til alle husstander i de to-tre kommunene med høyest andel samisk befolkning.
Det er dyrt med bladutgivelse, både trykkekostnader og porto. Bladet har ca. 650 abonnenter og er
fortsatt viktig for misjonen, siden mange misjonsvenner-som ikke er på internett – har bladet som
sin informasjonskanal, samt bruker medfølgende giro til å gi sine gaver.

Internett – sosiale medier
Samemisjonens nettsatsning – forkynnelse av Guds Ord på samisk via internettet – er
begrenset/svak. NSM har nettside og facebook-side. Men her er lite forkynnende stoff, og ikke noe
innhold på samisk. Her er store ubrukte muligheter til å formidle bibelundervisning, taler, sang og
vitnesbyrd, også f.eks. på Youtube og Instagram. Her kan man nå unge samer. Radio DSF har
gode sendinger på nettradio, også på samisk.

5.3 Hovedsatsinger og prioritert arbeid for Norges Samemisjon
Fra utkast til Strategiplan og handlingsplan 2019 – 2025 (pkt. 3.1, 3.2 og pkt. 7.)
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Vi viderefører og styrker NSM sin tradisjonelle virksomhet med møter og samlinger om Guds Ord,
særlig i indre Finnmark
Vi oppretter en base for evangelisk og diakonalt arbeid i Kautokeino
Radiohuset i Karasjok styrkes som base for evangelisk og diakonalt arbeid i Karasjok
Økt fokus på å nå samisk ungdom med Guds ord. Videreføre ungdomsarbeidet i Kautokeino
Økt fokus på sør- og lulesamisk områder med hovedvekt på forkynnelse
Økt fokus på Radio DSF med nødvendig økning av bemanningen
Videreføre åndelig og diakonal virksomhet på Kola hvor de samiske områdene blir prioritert
Økt fokus på rekruttering av samiske forkynnere og tolker
Etablere samlingsplasser for samisktalende i Oslo, Trondheim og Tromsø
Større fokus på å nå ut til elevene ved Alta Folkehøyskole både med forkynnelse og misjonsinformasjon

6. Veivalg for framtida - OUs vurderinger og anbefalinger
I Landsstyrets mandat til OU står det at OU skal ”..se på alternative veivalg...”
I dette ligger det en oppgave i å vurdere hvordan Norges Samemisjon som organisasjon skal
fortsette framover – herunder misjonen blant det samiske folket.
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Skal NSM fortsette som egen organisasjon, eller kan målsettingene til NSM oppfylles bedre ved å
legge ned NSM, eller slå seg i sammen med andre organisasjoner?
Disse spørsmålene om NSM sin fremtid og veivalg er også utredet tidligere, f eks
a) Vedlegg 1 LM Sak 5/17:
b) LS sak 48/16 Samemisjonens framtid som selvstendig organisasjon
c) LS sak 152/14 Samemisjonens vei videre
d) Norges Samemisjon – Aktuell situasjon – framtidsmuligheter – organisering –
styring av Heitmann Pluss AS 6. april 2013. (Sola-dokumentet)

6.1. Fortsette som egen organisasjon?
Å fortsette ”som før” – som en egen, selvstendig organisasjon er en mulighet.
Man kan prøve å få ned aktivitet og kostnader til et nivå som svarer til inntektene, og slik drive et
redusert arbeid videre noen år. Et innspill som er kommet til OU er at man kan omorganisere og
utvide driften og antall ansatte til 8-10 hele stillinger. Man ser da for seg regioner med hver sin
ansatt (regionleder/forkynner) i full stilling, samt flere stillinger ved hovedkontoret, inkludert bl a
regnskapsstilling. I dette forslaget antas at man vil gå med underskudd de første tre årene, og
deretter i balanse, fordi man antar det vil komme/bli flere misjonsvenner/givere.
OUs vurdering: OU anser det som et dårlig alternativ å drive videre som egen organisasjon. De
siste 20 årene har jo nettopp vist at det ikke er kommet med tilstrekkelig nye misjonsvenner, selv
om man har hatt mange ansatte og drevet med årlige millionsunderskudd.
Man kan alternativt gjøre justeringer og forenklinger i grunnregler og organisasjonsstruktur, få
balanse i økonomien ved å redusere kostnadene. Økning av inntekter vil bli svært vanskelig, siden
de fleste misjonsvennene, herunder giverne er gamle og få nye, unge blir med.
Et avgjørende moment som tilsier at Norges Samemisjon ikke er liv laga som egen organisasjon
fremover er at rekrutteringen er så svak at det blir vanskelig på lang sikt å drive organisasjonen i
samsvar med grunnregler og målsettinger.
OU mener derfor – i likhet med Landsstyret og administrasjonen – at tiden nå er moden til å
foreta radikale grep i Norges Samemisjon – for å sikre at misjonen blant det samiske folket blir
ivaretatt og styrket, der også yngre generasjoner er med.
Å fortsette som egen organisasjon er altså ikke lenger en god løsning for framtida. Vi er nå blitt for
få og for gamle mennesker i arbeidet og få nye kommer til. En organisasjon som gjennom 20 år
har gått med store underskudd er ikke lenger liv laga. Det er store eiendomssalg som har holdt
livet i NSM på hele 2000 tallet. Norges Samemisjon anses dessuten i dag som for spesielt,
smalt/nisjepreget og ”sært” og er derfor ikke relevant for nye, yngre kristne mennesker.
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Det er heller ikke ”god tone” i vår tid å blinke ut en folkegruppe som særlig misjonsmål. Dessuten
er det nok en del samer som også blir ”støtt” av at det finnes en egen misjonsorganisasjon overfor
dem. Imidlertid er NSM sin målsetting om å løfte fram samisk språk, kultur osv. noe som er verdt
å ta vare på videre – dette er nå også blitt ”in” i tiden.
Derfor tror vi at misjon og kristen virksomhet blant samer sikres best ved en sammenslåing med en
eller flere organisasjoner. En sammenslåing kan samtidig gi kristne misjonsvenner i alle aldre et
tydelig, helhetlig åndelig hjem/fellesskap, og som kan styrke misjonsarbeidet for å nå alle
mennesker. Vi vil da kunne få yngre krefter som også kan bidra i misjon og kristen virksomhet i
Sápmi – sameland.

6.2. Andre alternative veivalg for Norges Samemisjon
I OUs mandat heter det: ”Utarbeide alternative veivalg som også kan inkludere forslag til
eventuelle fusjoner”.
Her i punkt 6.2 i sluttrapporten framlegges de ”alternative veivalg” som OU har utarbeidet og som
det også har kommet innspill om. Vi har vurdert disse alternativene og gitt våre konklusjoner.
a) Legge ned/oppløse organisasjonen og dele ut alle eiendommer/verdier til andre?
b) Lage en stiftelse som forvalter NSM sine inntekter og kapital, f. eks årlig utdeling av midler
(avkastning av kapital) til andre?
c) Bli overtatt/gå inn i en annen organisasjon?
d) Sammenslåing med en eller flere mindre organisasjoner?
Nedenfor gjør vi rede for de ulike alternativene.
a) Legge ned/oppløse organisasjonen og dele ut alle eiendommer og verdier til andre.
Dette alternativet innebærer at NSM legges ned som organisasjon. Alt arbeid opphører, alle ansatte
sies opp. Eiendommer og verdier (aksjer, fond, penger) selges eller gis til interesserte og/eller til
en eller flere andre kristne organisasjoner som primært lover å bruke midlene i nord – til kristen
virksomhet og misjon i samiske områder.
Dette alternativet innebærer en snarlig og definitiv slutt. Dette vil trolig være den minst
ressurskrevende og ”enkleste” løsningen. Samemisjonsvennene må da finne andre
sammenhenger/misjoner/fellesskap for sin kristne tilhørighet og sitt misjonskall – og tjeneste.
b) Opprette en stiftelse som forvalter NSM sine eiendommer og verdier En stiftelse er en
lovregulert organisasjonsform der ingen ”eier” stiftelsen, den er selveiende. Det vil være en
alminnelig stiftelse som er aktuelt (ikke næringsdrivende). Styret representerer stiftelsen utad og
har ansvaret for at stiftelsen og det som vedkommer den blir forvaltet tilfredsstillende. I vedtektene
kan det bestemmes at stiftelsen også skal ha andre organer.
Det er flere lovkrav til en stiftelse, både vedr. regnskap, revisjon, drift, tilsyn osv. Stiftelsen
bestemmer selv hvilket formål den skal støtte; det kan være kristent arbeid, misjonsarbeid, møter
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osv. Formålsbestemmelsen kan være vid og relativt generelt formulert, men verdiene skal forvaltes
best mulig med et langsiktig perspektiv.
En stiftelse er i prinsippet en varig innretning, men også omdannes, eventuelt nedlegges, dersom
formålet blir uaktuelt. I vedtektene kan det bestemmes hvordan stiftelsens midler skal brukes
dersom formålet blir uaktuelt eller stiftelsen avvikles. Samemisjonsvennene behøver ikke å miste
sin tilhørighet til organisasjonen; de vil ikke være medlemmer, med kan være støttespillere på
ulike måter. Stiftelsen kan arrangere møter og stevner, den kan utgi blad og sende brev, den kan
kommunisere elektronisk med støttespillerne og på ulike måter kringkaste sitt budskap. Stiftelsen
er, på samme måte som en forening, en skattfri enhet.
Konklusjon: LS mener at hverken alternativ a) eller b) er ønskelig, siden det betyr en svekkelse
av det ordinære samemisjonsarbeidet.

c) Bli overtatt av/gå inn i en annen – og større - organisasjon
Det er allerede en rekke misjonsorganisasjoner og kirkesamfunn i Norge. Et alternativ for Norges
Samemisjon er å legge ned egen organisasjon og gå inn i, dvs. bli overtatt av en annen
misjonsorganisasjon eller et kirkesamfunn.
Dette alternativet er nok mest aktuelt dersom det er en stor organisasjon som overtar arbeidet.
NSM er en liten organisasjon, med få ansatte og få misjonsvenner, der mange også er gamle
misjonsvenner. En overtagelse av en stor organisasjon vil i stor grad innebære opphør av
påvirkning og medinnflytelse. Dessuten vil NSM sin hovedoppgave – det samiske folket – bare bli
en liten bit – av den store organisasjonens allerede store og omfangsrike arbeid.
Samemisjonens verdier – både eiendommer og fond/penger – vil ha relativt liten betydning for den
store organisasjonen, som fra før av har store verdier og store gaveinntekter.
OU mener det er viktig at Samemisjonens veivalg holder de fleste av misjonsvennene samlet
videre – at de kan kjenne seg igjen, være trygge på profil og grunnsyn, samt ha fokus på
samemisjon også i ny organisasjon.
Den samiske befolkningen i Indre – Finnmark og kystsamene er ett folk
Det er meget viktig at det økonomiske blir tatt tak i dersom vårt arbeid skal kunne videreføres.
Men nå er det også en unik mulighet til å gjøre andre nødvendige justeringer i forhold til
målgruppen vår. I forbindelse med omstillingsarbeidet er det, i tillegg til satsingen i Indre
Finnmark, også viktig at vårt arbeid styrkes blant kystsamene, fra Ofoten i sør til fjord- og
kyststrøkene i Troms og Finnmark, disse som også er vårt hoved arbeidsmark.
Reindriftssamenes vandring til deres sommerbeiter var årsaken til at den læstadianske vekkelsen
fikk grobunn der. Sommerbeiting på kysten har på en særlig måte knyttet sammen reindriftsamene
fra Indre Finnmark og kystsamene til både søskenforhold og åndelig fellesskap, noe som har gitt
læstadianismen et samisk særpreg som mange utenfra har mistolket som merkelig og spesielt.
Dersom man tar kartet over utbredelsen av samer og kvener på Nordkalotten og legger det over
kartet som viser læstadianismens utbredelse, finner man at de er omtrent identiske. På grunn av
den sterke fornorskningsprosessen, særlig etter krigsårene, ble det samiske språket stort sett
utradert blant kystsamene. Det er likevel viktig å ta vare på og videreføres arbeidet blant denne
delen av den samiske befolkningen.
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I en artikkel i Agenda 3-16 utgave nr. 8 i 2017 forteller sognepresten i Kautokeino om sitt møte
med det samiske samfunnet (vedlagt): «Misjonsorganisasjonene sørfra, ikke minst Samemisjonen,
har opplevd utfordringer og interne brytninger, med tanke på hvordan man kommuniserer og går
inn i den samiske kulturen. I slike prosesser gjenspeiles ofte ulike personligheter i en organisasjon
og evnen til å gi avkall på sin egen kultur, sier Gustad.» Sett i lys av det sognepresten med sin
erfaring sier, bør vi analysere virksomheten vår også i dag. Vi tror tross dette at Samemisjonen
gjennom sine 130 år i stor grad har lært å verdsette den samisk-læstadianske kulturen. Men er vi i
mål?
En av de aktuelle samarbeidspartnerne våre, Sarepta, har sett noe. De har forkynnere med
bakgrunn fra Nord-Norge. De har en sunn og solid evangelisk forkynnelse som treffer en nerve i
disse miljøene, og de evner på en særlig måte å bygge på de lokale kristne tradisjonene. Derfor
begynner de nå å samle unge og eldre kristne nordlendinger til sine møter og leirer i Nord-Norge.
Vi håper og ber om at det også kan «vokse opp» egne samiske forkynnere fra disse områdene.
Læstadianismen gjennomsyrer kulturen på Nordkalotten fremdeles. Dette er viktig å ha med seg i
misjonsarbeidet vårt. Siden bevegelsen har spredt seg blant samene og kvenene, var den
selvfølgelig preget av urfolkskulturen.
Møteformene og salmesangen har vært spesiell sett med sørnorske øyne. I nord har denne sterke
sangtradisjonen hatt en meget viktig plass og det er særlig viktig at denne sangskatten kan
videreføres. Her er det viktig for NSM å ha en profil som gir gjenkjenning, og som ikke virker
fremmedgjort og fortsatt fornorskende.
De mest nærliggende alternativene når det gjelder å bli overtatt av en stor organisasjon er etter
OUs vurdering enten Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM) eller Indremisjonsforbundet (ImF).
1. Norsk Luthersk Misjonssamband (NLM)
NLM er den største misjonsorganisasjonen i Norge, og den er dominerende i de fleste deler av
bedehusområdene. NLM er i stor grad sentralstyrt. Administrasjonen i Oslo er stor og har sterk
innflytelse på NLMs drift og grunnsyn/profil, herunder også prioriteringer av midler/økonomi,
opplegg på arrangementer, arbeidsformer osv. NLMs arbeid i nord, er hovedsakelig i Troms.
NLMs bibelskole i Tromsø, Fjellheim har utreise-/møteturer i Finnmark, og i den forbindelse vært
i kontakt med Samemisjonen.
Vurdering: NLM er en mye større organisasjon og Norges Samemisjon vil bli ”slukt opp” og ikke
ha noen vesentlig betydning eller innflytelse ved å gå inn i/bli overtatt av NLM. OU finner det
derfor ikke tjenlig å gå inn i NLM. Mange av Samemisjonens venner har godt kjennskap til NLM,
og er/har vært engasjert der. Men nå har flere funnet sin plass i Norges Samemisjon av ulike
grunner, bla NLMs størrelse, prioriteringer og/eller utvikling av bredere profil.
2. Indremisjonsforbundet (ImF)
Imf er den andre ”store” blant de konservative bedehus-/misjonsorganisasjonene. Imf har arbeid i
Finnmark med bl a noen forsamlinger, men har liten virksomhet i de samiske kjerneområdene.
Vurdering: ImF er på langt nær så stor som NLM, men likevel mye større enn Samemisjonen –
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som vil kunne bli ”slukt”. Også ImF har fått en bredere profil de senere årene. Vi kan derfor neppe
se at å bli en del av denne organisasjonen vil styrke misjonsarbeidet i det samiske/læstadianske
miljøet. ImF har liten tradisjon for arbeid i det samiske kjerneområdet, de har heller ikke sitt
arbeidsfelt i Trøndelag, Nordland og Troms.
Konklusjon: LSs vurdering er at det ikke er den beste løsningen at NSM skal bli overtatt av en
større organisasjon. Norges Samemisjon vil være best tjent med å slå seg sammen med en
misjonsorganisasjon med omtrent samme størrelse. Dette vil gi størst innflytelse og best fokus på
samemisjonsarbeidet og samlet sett tjene misjonsarbeidet og det kristne arbeidet i Norge best.
Derfor har det ikke vært aktuelt for OU å gå inn i samtaler med disse to store organisasjonene.

d) Sammenslåing med en eller flere av de mindre misjonsorganisasjonene
OU har vurdert og ønsket samtaler med en eller flere av de konservative, mindre
misjonsorganisasjonene.
OUs vurdering er at sammenslåing av arbeid med en mindre organisasjon, med et liknende åndelig
grunnsyn, man får mest likevekt, samarbeid, tilhørighet, engasjement og mest igjen for midlene
som følge av lite byråkrati og administrasjon.
Det har vært uformelle samtaler med Sarepta og Kristen muslimmisjon (KMM). Landsstyret
ønsket ikke videre samtaler med KMM. Dermed er det Misjon Sarepta som er et aktuelt alternativ.
Først likevel en vurdering av Den indre Sjømannsmisjon.
1. Den indre Sjømannsmisjon (DISM) er størst av ”de små” misjonsorganisasjonene. De
driver noe arbeid langs kysten i Nord-Norge og har i hovedsak likt grunnsyn som NSM. OUs
intrykk er at DISM med stadig eldre og færre misjonsvenner, lav rekruttering av unge, og store
årlige underskudd, i hovedsak pga. Betelskipet. Derfor er sammenslåing med DISM forbundet
med stor risiko. DISM har dessuten selv nylig valgt å drive som egen organisasjon. OU anser
det derfor ikke aktuelt for NSM å slå seg sammen med DISM.
2. Misjon Sarepta er en ny blant misjonsorganisasjonene fra bedehus-sammenhengene. De har
en evangelisk-luthersk bekjennelse, hadde sin oppstart i 2014 og har fått en god oppslutning og
tillit blant mange i alle aldre, også ungdommer og unge voksne.
Sarepta har i sine vedtekter både lokalt og på verdensbasis som arbeidsmark og alle
menneskers frelse som mål. I utlandet har de har hovedbase i Spania. De ønsker også å satse
mer i Norden og spesielt i nord – Nordkalotten, herunder Sápmi, sameland. Noen av de som er
i styret og ledelse har god erfaring og kjennskap til både de samiske og læstadianske miljøer.
Dette vil være en styrke ved en evt. framtidig samarbeid.
Sarepta har en liten, men effektiv administrasjon og en enkel organisasjonsstruktur. Dette er
noe som bidrar til å ha fokuset på forkynnelse og møteaktivitet, fremfor mye tidsbruk på
organisering, nemder/utvalg og med å få kandidater til dette.
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Sarepta har et selvsupplerende styre på 4 av 5 medlemmer. Det 5. styremedlemmet og ett
varamedlem velges av landsmøtet, der alle medlemmene kan stemme. For å bli medlem må
man betale kr 1000 pr mnd/12 000 pr år. De har i overkant av 70 betalende medlemmer. Det
kreves imidlertid ikke personlig medlemskap for å være engasjert misjonsvenn i Sarepta sitt
arbeid. Sarepta har bla også over 200 faste givere, i tillegg til flere andre givere.
Sarepta har ingen kretser, men satser på møter, helgesamlinger og leirer der misjonsvennene i
alle aldre samles om Bibelen-Guds Ord, åndelig samfunn, menneskelig og sosialt fellesskap.
I størrelse når det gjelder gaveinntekter, har Sarepta nå omtrent like store gaveinntekter som
Norges Samemisjon, ca. 3,5-4 mill. kr pr år. Sarepta har på kort tid fått mange nye frivillige
medarbeidere med seg. Samemisjonen har derimot mistet stadig flere misjonsvenner, siden
disse blir gamle og dør, mens det er svært få nye og yngre kristne som kommer med.
Vurdering:
Ved en sammenslåing vil NSM ta med seg sine ressurser inn i et nytt fellesskap. Sarepta
bringer sine ressurser inn i fellesskapet, som da totalt vil gi et løft for begge organisasjonene.
Man får en mye slankere og lettdrevet organisasjon der givernes penger i større grad vil gå til å
forkynne Guds Ord i stedet for administrasjon. Sarepta er en ny, bibeltroende misjon, et friskt
pust - med tydelig profil som gir tillit, og som stadig flere kristne i alle aldre slutter seg til.
I Sarepta finner man et spesielt kall til å nå enkeltmennesker og små plasser med Guds Ord. De
har vist stor vilje og evne til å forstå og forholde seg til samisk, læstadiansk og nordnorsk
kristen kultur. I tillegg har de et ytremisjonskall som kan inkludere urfolk på Kola (Russland).
Et viktig element er at det er en del i de læstadianske/samiske miljøer som på kort tid har fått et
fortrolig forhold til Sarepta og er støttespillere både økonomisk og organisasjonsmessig.
Det er også et stort pluss at Sarepta har fått godt fotfeste blant kristen ungdom, noe som er
viktig for den framtidige rekrutteringen. De har en pionerånd og friskt engasjement. Dette
mangler vi i Norges Samemisjon. Dessuten har de også en diakonal målsetting sammen med
misjonsarbeidet.
På bakgrunn av ovennevnte momenter anser OU det som at en sammenslåing med Sarepta best
vil tjene samemisjonsarbeidet, og styrke og utvide dette. Derfor har OU foreslått overfor
Landsstyret å innlede samtaler og forhandlinger med Misjon Sarepta.
OUs anbefaling og LSs konklusjon er at en sammenslåing mellom Sarepta og Samemisjonen
er veien å gå. Dette er omtrent to like store (små) organisasjoner i oppslutning og
driftsbudsjett, ulike i alder, men samme grunnsyn, som vi tror vil gi en positiv effekt og
utvidelse og styrking av misjonsarbeidet i Norge og i Sápmi.
Vi skal fortsatt forkynne lov og evangelium – gudsfrykt, forsoningens budskap - Ordet om
korset, budskapet om Herren Jesus Kristus, den levende Guds Sønn – Guds lam, vår frelser.
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Vi tror også en sammenslåing med Misjon Sarepta vil kunne gi en synergieffekt med en positiv
betydning også for bedehusvennene, forsamlinger og venneflokker rundt omkring i landet, og
ellers tjene Guds rikes sak.

7. Samtaler med Misjon Sarepta og Norges Samemisjon og forslag
til sammenslåing
Landsstyret gav Organisasjonsutvalget mandat til å føre samtaler/forhandlingsmøte med Misjon
Sarepta med tanke på eventuell mulighet for sammenslåing mellom de to organisasjonene.
Det ble enighet om et utkast til intensjonsavtale om sammenslåing mellom de to organisasjonene,
med tidligst virkning fra 1.1.2021.
Landsstyret i Norges Samemisjon og Landsstyret i Misjon Sarepta har vedtatt den foreliggende
intensjonsavtalen.

Vedlegg
Vedlegg 1 Lederartikler og omstillingsutvalgets uttalelser i Samenes Venn nr. 8-2018 og nr.1, 2, 4
og 5-2019.
Vedlegg 2 Artikkel i Agenda 3-16 utgave nr. 8 - av sognepresten i Kautokeino
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Særutskrift fra Landsstyremøtet den 5. og 6. desember 2018
Sak 37/18

Strategiplan 2019-2025

Vedtak:
1. Strategi- og handlingplan i sak 37/18 ble ikke realitetsbehandlet
2. Regnskapene og driftsresultat over svært mange år viser at NSM går mot opphør i
løpet av få år dersom vi fortsetter med samme struktur og driftsnivå som nå.
3. På bakgrunn av den vanskelige situasjonen NSM er i, både økonomisk,
rekrutteringsmessig, mm., mener LS at det trengs en radikal omstilling i møte med
framtiden.
4. LS oppretter et omstillingsutvalg som skal se på alternative måter å drive
organisasjonen på inn i framtiden.
5. LS velger følgende kandidater til utvalget: Erik Kvinge som leder, Odd Eivind Høyvik og
Arve Magnar Abelsen i 20% prosjektstilling.
6. Det legges opp til et rådsmøte høsten 2019 med endelig vedtak på Landsmøte i 2020.
7. Utkastene til strategiplaner og handlingsplan brukes aktivt i arbeidet sammen med
gjeldene plan av 2008.
8. Mandat: Utarbeide alternative veivalg som også kan inkludere forslag til eventuelle
fusjoner. Utvalget trekker inn aktuelle ressurspersoner – deriblant kretsstyrene og
administrasjonen. Utvalget gir fortløpende beskjed om nødvendige møter, deriblant
med LS.
Enstemmig.
Tromsø 18.12.18
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Vedlegg 1
Lederartikler
og
OUs rapporter
i
Samenes Venn

Veien videre for Norges Samemisjon

Vedlegg 2
Artikkel i Agenda 3:16 nr. 8-2017
av
Sognepresten i Kautokeino

HOVEDSAKEN Finnmark
Kautokeino med utsikt
sørover mot elva og kirken
i midten av juni.

En vei inn i det samiske
Da Bjarne Gustad kom til Finnmark som ung mann på 80-tallet, opplevde han tidlig
at sør-norske misjonsorganisasjoner ble sett på som et fremmedelement. Det krever
tid og innsats å komme inn i den samiske kulturen, erfarer han.
Tekst og foto Per Arne Gjerdi

J

eg prøvde å forstå den samiske
kulturen, og hvor jeg var på jorda,
forteller Bjarne Gustad om sine første
år i Finnmark.
Han kom som 20-åring fra Levanger i
Trøndelag til Finnmark som soldat høsten
1982. Etter militærtjenesten var han stipendiat
og miljøarbeider på Den samiske folkehøgskolen i Karasjok, en skole som ble drevet av
Norges Samemisjon. Til sammen bodde han
sju år i Karasjok.
– Jeg arbeidet blant annet som barne- og
ungdomsarbeider, og da var jeg med de eldre
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nr. 8/2017 Agenda 3:16

predikantene når de reiste rundt og holdt
møter i Midt-Finnmark – i Porsanger,
Kjøllefjord, Lebesby og nedover mot Tana.

«Misjonskristendom»

Gustad ble snart kjent med folk og foreninger
tilknyttet Samemisjonen, Det Vestlandske
Indremisjonsforbund, Misjonssambandet,
Laget og KFUK-KFUM. Felles for alle disse
organisasjonene, var at arbeidet deres ble
omtalt som «misjonskristendom». De representerte noe annet enn den læstadianske
kristendommen, som tradisjonelt har vært

dominerende i landets nordligste fylke.
– Du kan si at i Finnmark hadde man
tradisjonelt læstadianismen og kirken, og
så dukket «misjonskristendommen» opp
hovedsakelig på 1900-tallet.
– Ble da «misjonskristendommen» sett
på med skeptiske øyne?
– Ja, slik jeg har opplevd det, har nok
disse sør-norske organisasjonene blitt sett
på som et fremmedelement, sier Gustad.
– Jeg kjenner best til Samemisjonen, som
har vært fleksibel når de i sine vedtekter sier
at man samarbeider med læstadianske

forsamlinger der det er mulig. Generelt har
Samemisjonens predikanter hatt gode forbindelser til mange læstadianske ledere opp gjennom tidene. Det samme har Den norske kirke
og dens prester hatt.

Jeg har etter hvert skjønt hvor
lite kunnskap vi har om samisk
kirkehistorie.

Massiv bevegelse

– Samtidig har læstadianerne sine egne
forsamlinger med eldstebrødre, og med
predikanter som tar sitt prekenembete veldig
alvorlig. Predikantene blir sendt til ulike
steder, og har sin identitet i det læstadianske,
til forskjell fra «misjonskristendommen»
sørfra, forteller Gustad.
Læstadianismen er en massiv bevegelse
med forsamlinger og forgreninger over hele
Finnmark, men også i Troms, foruten Finland
og Nord-Sverige. Ja, også i Amerika.
– Har da læstadianismen overlevd fordi den
faktisk har røtter her, mens organisasjonene
sørfra i stor grad har vært prisgitt at noen vil
reise nordover og gjøre en innsats?
– Ja, «misjonskristendommen» har ikke
greid å slå rot fordi den i liten grad er del av
identiteten i Finnmark. Også Samemisjonen,
som har lagt vekt på å opptre i tråd med en
samisk kultur, blir fort fremmed fugl, selv etter hundre år i fylket. Når det stadig kommer
nye misjonsarbeidere sørfra, som ikke har den
erfaring og kunnskap som deres forgjengere
hadde opparbeidet seg, så må man begynne
på nytt og orientere seg for å finne ut hvor
man er, spesielt i møte med det samiske. I et
samisk miljø vil man veldig fort føle seg som
et fremmedelement. Det er på en måte bare
sånn det er.

som er veldig intrikat, understreker
soknepresten.
– Samene er en minoritet som
majoriteten i landet ikke kjenner til, og
som i store deler av forrige århundre
var utsatt for en massiv fornorsking fra
myndighetene. I denne tiden var nok
Samemisjonen en motvekt som sto sammen med samene. Blant annet ble Den
samiske folkehøgskolen i Karasjok en
sterk bastion for samisk kultur.
På 1980- og 90-tallet ble denne
samiske profilen til Samemisjonen noe
svekket, slik at organisasjonen også
ble mer fremmed blant samene, mener
Gustad.
– Alta-aksjonen ved overgangen til
80-tallet spilte her en viktig rolle. Da ble
den nye samiske bevisstheten konkretisert, ikke minst blant samisk ungdom.
De så hvor feil fornorskingsprosessen
hadde vært.

Samene en minoritet

Misjonsorganisasjonene sørfra, ikke minst
Samemisjonen, har opplevd utfordringer og
interne brytninger, med tanke på hvordan
man kommuniserer og går inn den samiske
kulturen.
– I slike prosesser gjenspeiles ofte ulike
personligheter i en organisasjon og evnen til å
gi avkall på sin egen kultur, sier Gustad. Han
har selv erfart hvor viktig det for eksempel er å
bruke tid på å lære seg samisk.
– For nordmenn som kommer fra en
monokulturell bakgrunn kan det være
vanskelig – slik som Paulus ønsket å være
jøde for jøder og greker for grekere – å være
same for samene. Det er en dynamikk i dette

Kristendommen grunnfestet

– Kartet er som det er. Men da jeg som nordmann kom hit første gang på 80-tallet, hadde
jeg ikke peiling på hvordan kartet så ut, sier
Bjarne Gustad, og utdyper:
– Du kommer og skal frelse samene, og så
er de kanskje frelst fra før, og kristendommen
har vært her i flere hundre år. Jeg har etter hvert
skjønt hvor lite kunnskap vi har om samisk
kirkehistorie, og hvor grunnfestet kristendommen er i det samiske folk. De hadde kristendommen, men ut fra sine kulturelle koder, som
gjør at de snakker om tro og opptrer på en litt
annen måte.

Samisk til daglig

Gustad kom til Kautokeino som sokneprest
for sju år siden, og hadde da bak seg seks års
prestetjeneste i Trøndelag.
– Kautokeino er en spesiell plass, i og med
at samisk er dagligdags språk. Fornorskingen
har ellers vært så vellykket at det samiske
språket har en svak posisjon i Finnmark, med
Kautokeino som ett av få unntak, forteller han.
I menigheten i Kautokeino er det nedfelt at
presten skal kunne samisk, og både liturgi og
salmesang foregår på samisk.
– Men faren for at det samiske forsvinner,
er alltid overhengende, mener Gustad.
Selv giftet han seg inn i en samisk familie i
1994. Kona Inger Anna vokste opp i en reindriftsfamilie.
– Mye av det jeg i dag forstår av samisk
språk og kultur, har jeg lært av henne, forteller
han.
– Og det har bidratt til at jeg er blitt mer
integrert i det samiske enn jeg ellers ville ha
vært. Samtidig handler det også mye om å være
positiv og ville lære mer om samisk språk og
kultur, og den samiske måten å leve på. Med en
positiv holdning til det samiske, kommer man
ganske langt, selv om man kommer fra et annet
sted i landet, sier Bjarne Gustad.

Bjarne Gustad har vært i sokneprest i
Kautokeino i sju år.
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