
Dramatiske krigsår 
i Indre Billefjord side 8

Verdig kirkejubileum
i Murmansk side 10

Stavanger krets 
samler ungdommer side 11

Samenes Venn
Organ for Norges Samemisjon nr. 8, 2018 – Årgang 92



Nytt om blad og hjemmeside ........  2

På lederplass ........................................................................  3 

Andakt på samisk og norsk ........  4–5 

Katekismen – del 19.............................................. 6

Heim til jul: ..................................................................................  7

Opplevde evakueringen i 1944 8

Karoline og Erling Saltnes  .................... 9

Kirkejubileum i Murmansk ................. 10

Hardt presset kirke på Kola  ............  11 

Nytt fra landstyret
Landsstyret var samlet til møte 27. og 
28. november i Tromsø. En rekke saker 
var oppe, og vi vil komme tilbake med 
en nærmere rede gjørelse i neste 
nummer. En av sakene var markering 
av organisasjonens 130-årsjubileum. 
Hovedmarkeringenvilfinnestedi 
Kautokeino 28. februar. Det vil bli sendt ut informasjons materiell fra hovedkontoret 
til kretsene med tips om hvordan jubileet kan feires lokalt.

Nye abonnementspriser for Samenes Venn
Det er for 2018 gjort endring i bladets abonnementspris. Den har siden 2013 ligget 
på kr 300 og økes nå til kr 350. Bladet er et viktig organ for vår organisasjon ved at 
detbringeroppbyggeligstofftilvårelesereentendeterfasteabonnenterellerdet
for eksempel er institusjoner som holder bladet for sine klienter. Bladet gir også 
viktig informasjon om arbeidet på misjonsfeltene og i kretsene slik at man ser hva 
midlene brukes til og hva det trengs støtte til. Bladutgivelsen har en god del større 
utgifter enn abonnementsinntektene. Vi mener likevel det er forsvarlig og til vel-
signelse å drive dette mediearbeidet. Vi har opplevd en liten økning i antall abon-
nenter siste høst. Og i 2018, når Norges Samemisjon fyller 130 år, vil vi gå aktivt ut 
foråskaffeytterligereflere.
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på Bibelen og den evangelisk lutherske 
kirkes bekjennelse. Same misjonen har 
som formål å utføre indremisjonsarbeid 
blant den samiske befolkning, og ser det 
også som en oppgave å støtte samisk 
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Stoff til Samenes Venn:
Vi mottar gjerne artikler og bilder med 
glimt fra vårt mangfoldige arbeid.

Retting av opplysning i forrige nummer:
I artikkelen om Ståle Løkeland er rett årstall for hans mors bortgang 1987 og ikke 1997.

Ny hjemmeside for Norges Samemisjon
Fra og med årsskiftet vil organisasjonen ta i bruk ny hjemmeside. Den gamle 
har ikke blitt fornyet og oppdatert noe særlig de siste årene, hvilket  har ført til 
for dårlig utnyttelse av denne mediekanalen. Vi håper den nye hjemmesiden 
får fram mangfoldet i arbeidet organisasjonen står i for alle som søker infor-
masjon om samemisjon generelt og Norges Samemisjon spesielt. Det er  
også et ønske at kretsene får et eierforhold til sine sider og tar initiativ til  
aktiv oppdatering. Lykke til med bruken!

2     Samenes Venn 8-2017



På lederplassFrykt ikke! Av Odd Eivind Høyvik

Hva ligger det egentlig i dette? Disse ordene blir brukt igjen og igjen i Bibelen. 
Disiplene får høre det i situasjoner der de er usikre og er redde for hva som 
ligger foran og vil møte dem. Andre får også høre det, i juleevangeliet får hyr

dene på marken høre det fra englene. Det er jo en utrolig hendelse disse får oppleve, 
der ute i mørket. «Og se en Herrens engel stod hos dem, og Herrens herlighet lyste 
om dem. Og de ble meget forferdet. Men engelen sa til dem: Frykt ikke! For se, jeg 
forkynner dere en stor glede – en glede for alt folket. I dag er det født dere en frelser, 
som er Messias Herren – i Davids by.» Tenk det var budskapet engelen hadde med til 
hyrdene for godt 2000 år siden. Det samme budskap har vi å gå videre med i dag: «Det 
er født en frelser, som er Messias Herren. Som ennå lever og som vil frelse alt folket 
fra synden». Det er et gledens budskap som gjelder alle. Et annet vers vi og skal ta 
med oss: «For et barn er oss født, en sønn er oss gitt. Herredømmet er på hans skulder, 
og han skal få navnet Under, Rådgiver, Veldig Gud, Evig Far, Fredsfyrste». Sannelig 
har vi grunn for å glede oss over og stanse ved ordet Frykt ikke! Vi lever i mørke i dag 
også, men samtidig vet vi om det lyset som Jesus er. På siste møtet i landstyret, skulle 
budsjettet for 2018 behandles. Det var en krevende oppgave. I tro til Herren, satte vi et 
budsjett med positive tall. Så er spørsmålet: Kan du hjelpe oss med dette? Ikke for at 
vi skal berge ansikt! Men fordi Kongens bud har hast. Og dette budskap må vi videre 
med også i 2018. Frykt ikke! Jesus kommer snart!

Bønneemner

Tre barn i Revda på 
1, 3 og 4 år
Moren på 30 døde nylig og situa-
sjonen er vanskelig. Be om at 
barna får nye og trygge hjem.

Forkynnere i Samemisjonen 
og sykdom
Vi får meldinger om sykdom hos 
forkynnere eller i deres familier. 
Husk på dem i bønn!

Ungdomsarbeidet i 
Samemisjonen
Vi trenger å styrke arbeidet som 
har de unge som målgruppe. 
Be for kretser og LS i denne sak.

Vi ser tilbake på et år med mange gode samlin
ger om Guds ord. Det har vært mannshelg på 
Botter lia, påskemøter i Dalsfjorden, kretsårs

møte i Fosnavåg, landsmøte i Stavanger og høstmøte 
i Sylte osen. Vi er veldig glad og takknemlig for vår 
kretssekretær som i løpet av året også har hatt møter 
i store deler av kretsen. En dag fi kk kretsstyrets leder 
telefon fra en veldig takknemlig kvinne som hadde 
vært på møte der Ove Aksnes og kona var på besøk, 
og hun uttrykte det slik: «Vi vil gjerne ha fl ere slike 
møter». Gjennom forkynnelse, sang og informasjon 
om Samemisjonen hadde de fått så mye.

Det er viktig at Guds ord får berøre våre hjerter, og 
når det gjelder arbeidet i Samemisjonen, gjelder det 
der som ellers «Ein blir ikkje heit, av det ein ikkje 
veit».

Stille natt, heilage natt,
Himlen gav sin beste skatt.
Stjerna stor skein i stallen ned.
Barnet sov i den djupe fred.
/: No er ein Frelser oss fødd. :/

Store stund, heilage stund,
Himmelord frå englars munn.
Høyr det herlege julekvad.
Song som gjer oss i hjarta glad.
/: No er ein Frelser oss fødd. :/

Stille natt, heilage natt,
Himlen gav oss vona att.
Vi med hyrdingar glade går.
Stjerna enn over stallen står.
/: No er ein Frelser oss fødd. :/

Sæle von, heilage von
Avelivet vann Guds son.
Fødd han vart av et fattig møy.
Me skal leva og aldri døy.
/: No er ein Frelser oss fødd. :/

Joseph Mohr / Trygve Bjerkrheim

Velsignet julehøytid! 
Ruth Brennhaug Staurseth

Julehilsen fra Møre og Romsdal krets
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Aivve dan vuođus, aivvefal čállaga vuođul, lea mis 
jeđđehus viežžamis juovlaevangeliumis das ahte Sátni 
šattai olmmožin. Jus čála ii dollojuvvo duohtan, de mii 

eahpidit jeđđehusa. Jus mii eahpidit Čállaga, de mii eahpidit 
jeđđehusa. Ja jus mii eahpidit jeđđehusa, de dahkat dan danne 
go mii eahpidit čállaga duohtavuođa.

Vuosttaš mosesgirjjis daddjo čielga sániiguin ahte Ipmil 
sivdnidii eatnama. Son sivdniidii eatnama ovtta vahkus. Dan 
duođašta Ipmil ieš go dadjá 2. Mos. 20, 1–2 ja 11: «Ja Ipmil 
sártnui buot dáid sániid ja celkkii: Mun 
lean Hearrá, du Ipmil, guhte dolvon du 
olggos Egypta eatnamis, garra bálvalusvi
esus. ... Dasgo guđa beaivvis dagai Hearrá 
almmi ja eatnama, ábi ja buot dan mii lea 
daid siste, ja son vuoiŋŋadii dan čihččet 
beaivvi.» Biibbal muitala ahte Jesus lei 
mielde sivdnideamis. «Dasgo su siste 
sivdniduvvui buot, buot mii lea almmis 
ja eatnama alde… Buot lea sivdniduv
von su bokte ja su várás» (Kol. 1, 16). 
Jesusa vádjoleamis dáppe eatnama alde, 
duođašta Jesus sivdnideami oktiigulle
vašvuođa. (Loga ee Mark. 10, 6 ja 13, 19). 

«O Ipmilan go mun du daguid oainnán, maid sánát bokte 
don leat sivdnidan: Beaivváža, mánu, násttiid obalohkái ja 
dieđán buot daid bajásdoalat don. De máidnunlávlla badján 
sielustan..!» (Nr. 453, Sálbmagirji II)

Manne šattai Jesus olmmožin? Mii lohkat 1. Mos. 3 kap 
suttujorraleami birra, ja movt olmmoš jorralii. Ja daddjo Matt. 
1, 21 ahte «... don galggat gohčodit su Jesusin, dasgo son 
beastá álbmogis sin suttuin.» Dás čilgejuvvo historjjálaš okti
igullevašvuohta. Mii muittašit veaháš vel reformašuvnnas, ja 
mannat Luthera kloastargižžui, mas son soađai iežas suttu 
vuostá. Son ii vuoittán suttu badjel, ja ii ožžon ráfi Ipmiliin, 
vaikko ražai gitta lohppii, gitta dorvvohisvuođa rádjái.

Suddu mii šattai Edena gilvvagárddis, buvttii mielddis jáp
mima. Jápmin njoamui buot olbmuide mat árbejit suttu ja 

jápmima. (Rom. 5,12). Maiddái Luther šattai dan máistit ja 
dovdat ja ollugat suinna. Suttu vuostá soahtát lea seammá 
go jápmima vuostá soahtat. Dát ii lean Ipmila geaidnu man 
bokte olbmuide bođii bestojupmi. Jesus ieš besttii olbmuid 
sin suttuin. Bestojupmi ii boađe min iežamet ráhčamusaid 
ja daguid dihtii, iige dan 
bokte ahte mii mannat 
kloastarii, muhto besto
jupmi boahtá aivvefal su 
bokte guhte lea Sátni, oaččis riegádan. 

Lea stuora jeđđehussan go ii Luther, 
eaige eará olbmot, leat gávdnan ráfi 
Ipmiliin iežaset rahčamusaiguin. Luther 
ii gávdnan ráfi Ipmiliin ovdalgo son 
gávnnai ráfi Kristusa vanhurskki
svuođas, go Jesus šattai olmmožin ja 
gillái soabahusoaffara Golgatas. Muhto 
dalle čájehuvvui ahte ráfi vuođđu lea 
nanus dego bákti: Čála okto. Dat gusto 
vel odne nai. 

Dárogiel sálmmas daddjo «Manne 
son heaŋgá garrudusa muoras? Mu 

suttuid dihtii son doppe lea. Manne čuorvu son, Áhčis 
guđđojuvvon? Aivve du dihtii fal, du sielu dihtii.» (Sang
boken nr. 144) 

Mis leat geafes áiggit dál. Ii leat unnán ruhta, muhto unnán 
osku. Raba Biibbala, boares girjji raba. Loga girjji ja oskko 
dan sátnái. Dalle Ipmila jeđđehus deavdá du váimmu. 

Dárogiel sálbma lea ná «Boađe, mun rabastan váimmu ja 
miela ja šuohkán áibbašemiin: Mu lusa 
Jesus boađášit. Lea galle 
amas orrunsadji, don leat 
ieš dan oastán, ja mu váim
mus don galggat orrut.»  
(Sangboken Nr 643).

Sátni boahtá oaččis – Čála okto
Lutherlašgirkutleatjagis2017čalmmustahttándan500jagimiileavássándanrájes 

goLutherbijai95čuoččuhusaWittenbergašloahttagirkuuksii.Reformašuvnnanannoseamos
beallimiileabáhcánjamaidmiiberretmuittusatnitleareformašuvnnaformálavuođđu; 

Čálaokto!Datmearkafertedollojuvvotoidnosis-roahkkatvuođain-jadanmii 
dahkat geat oskut ahte bestojupmi lea duššefal Jesusa bokte. 

Rohkosi Čálli: Håvard Fjell  Sámás: Rávdná Turi Henriksen

Luther ii gávdnan 
Ipmila ráfi ovdal go 
oaččui ráfi Kristusa 
vanhurskkisvuođas,  

Jesusa soabahusoaffaris 
maid son golggahii min 

dihtii Golgatas.
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Ordet kommet i kjød – og Skriften alene
I 2017 har den lutherske kirke mintes de 500 år som er gått siden Luther slo opp de 95 tesene  
påslottskirkensdøriWittenberg.Noeavdetsterkestesomstårigjenetterreformasjonen, 

og som vi må besinne oss på, er det som blir kalt reformasjonens formalprinsipp:  
skriften alene! Det er et banner som må heises høyt – med frimodighet  

– av oss som tror på frelsen i Jesus alene. 

Ved Håvard Fjell Ill: Frode Kalleland Andakt

Luther fant ikke frem 
til fred med Gud før 
han fant den i Kristi 
rett ferdighet, i Jesu 

stedfortredende 
sonoffer på Golgata.

Det er også på dette grunnlaget, skriften alene, vi kan 
hente trøsten i julens budskap om Ordets komme i 
kjød. Gjelder ikke skriften, så gjelder ikke trøsten! 

Tviler vi på skriften, tviler vi på trøsten! Ja, tviler vi på trøs
ten, så er det fordi vi tviler på skriften! 

I 1. Mosebok står det med 
klare ord at det er Gud som 

har skapt jorden. Det gjorde 
han i løpet av en uke. Det bekrefter Gud selv i det han sier i 
2. Mos. 20, 1–2 og 11: «Da talte Gud alle 
disse ord og sa: Jeg er Herren din Gud, som 
førte deg ut av landet Egypt, av trellehuset. 
... For på seks dager gjorde Herren himme
len og jorden, havet og alt det som i dem er, 
og han hvilte på den sjuende dagen.» Bibe

len sier at Jesus var med under skapelsen. 
«For i ham er alt blitt skapt, i him
melen og på jorden ... Alt er skapt ved 
ham og til ham» (Kol. 1, 16). Og på 
sin vandring her på jorden, bekrefter 
Jesus samtidigheten i skapelsen. (Se 
bl.a. Mark. 10,6 og 13, 19.). 

«O store Gud, når jeg i undring aner hva du har skapt i 
verden ved ditt ord. Ser universet med de mange baner 
og vet alt liv oppholdes ved ditt bord. Da bryter lov
sang ifra sjelen ut ..!» (Nr. 116 i Sangboken)

Hvorfor ble Jesus menneske? I 1. Mos. 3 leser vi om 
syndefallet, og dets følger for menneskeheten. Og i 
Matt. 1, 21 står det at «... du skal gi ham navnet Jesus, 
for han skal frelse sitt folk fra deres synder.» Her 

ser vi den historiske sammen hengen. 
Og skal vi minnes litt mer fra 

reformasjonen, så kan vi 
vende oss til Luthers 
klosterkamp, der han 

kjempet mot sin egen 

synd. Han vant ikke over synden, og han fant ikke fred med 
Gud, selv om han førte kampen så og si til ende, helt inn i 
fortvilelsen. 

Synden i Edens hage bar det med seg at den førte til død. Det 
ble en syndens og dødens arv (Rom. 5, 12). Det var dette også 
Luther fikk smake og erfare, og mange med ham. Å kjempe 
mot synden er å kjempe mot døden, og dette var ikke Guds 
vei til frelse for menneskene. Det var Jesus selv, som skulle 
frelse sitt folk fra deres synder. Frelsen kommer ikke ved vårt 

selvstrev og våre gjerninger, ikke ved å gå 
i kloster, men ved ham alene som er Ordet, 
kommet i kjød.

Da er det en stor trøst at verken Luther, 
eller noen andre mennesker, har funnet 
frem til fred med Gud på sin egen kamps 
vei. Luther fant ikke frem til fred med Gud 
før han fant den i Kristi rettferdighet, i Jesu 
stedfortredende sonoffer på Golgata. Men 
da viste det seg også at freden hadde en 
klippefast grunn: Skriften alene! Det gjel
der ennå i dag.

«Hvorfor henger han der på forbannelsens tre? Jo, fordi mine 
synder er der. Hvorfor roper han så, av sin Fader forlatt? 
Kun for deg, for din sjel det jo er.» (Nr. 144 i Sangboken)

Vi lever i en fattig tid. Ikke på penger, men på tro. Vend deg 
til Bibelen, den gamle bok! Les den og tro den! Og trøsten fra 
Gud vil trenge inn i ditt hjerte.

«Å, kom, jeg opp vil lukke mitt hjerte og mitt sinn og full av 
lengsel sukke: Kom, Jesus, dog herinn! Det er ei fremmed 
bolig, du har den selv jo kjøpt, så skal du blive trolig her i 
mitt hjerte svøpt.» (Nr 643 i Sangboken).
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Hvordan ære far og mor

Vi hørte i forrige kapittel om 
hvor høyt Gud har satt våre 
foreldre, på tross av deres 
feil og mangler. Han vil at vi 
skal ære dem som hans sted-
fortredere på jord. Hvordan vi 
skal gjøre det, lærer vi i for-
klaringen: 

«Vi skal frykte og elske Gud så vi ikke forakter eller harmer 
våre foreldre eller andre som Gud har satt over oss, men 
holder dem i ære, tjener og lyder dem, elsker og akter dem.»

Forklaringen følger sitt faste mønster og begynner med at vi 
skal frykte og elske Gud. Det betyr at vi her ikke 
bare har med mennesker å gjøre, men med 
Gud selv. Det er han som har gitt foreldrene 
sin høye ære for at deres barn skal ære og 
tjene ham gjennom dem.

Så følger det onde som forbys, nemlig 
at vi ikke skal forakte eller harme dem. 
Forakt handler om holdning. Det er faktisk 
bare her at Luther nevner hold ninger ved navn 
i forklaringene til budene i den andre tavle. Ellers 
nevner han bare handlinger, men lar holdningen inngå i 
vårt gudsforhold. Dette må bety at han legger særskilt vekt på 
vår holdning her. 

Den som forakter sine foreldre, akter ikke på den høye og 
ærefulle stilling Gud har gitt dem (5. Mos 27:16). Derfor 
akter de ikke på deres ord, de ser ikke opp til dem, men ned på 
dem, de er arrogante og avvisende og kjennes ikke ved dem.

Det andre onde er heller ikke en bestemt handling, men virk
ningen av den, nemlig at man oppfører seg slik at de blir, som 
man sa det i gamle dager, fortørnet (zǖrnen), det er «vred, for
nærmet eller forarget, fx over en uretfærdig, nedværdigende 
eller krænkende behandling» (Sitat fra Den danske ordbog). 
Med dagens språk passer det best å bruke ordet harme, eller 
kanskje provosere? 

Vi ser at begge disse onde ting er mer person enn gjernings
fokusert. Det første handler om utgangspunktet og det andre 
om virkningen, nemlig deres reaksjon. Hvis vi da spør: hvilke 
gjerninger er det som kommer av forakt og fører til harme, 
da kan vi fi nne svaret ved å sette et «ikke» foran det gode vi 
skal gjøre. 

Og disse gode ting er fem: Vi skal holde dem i ære, tjene og 
lyde dem, elske og akte dem. Den første, å holde i ære, er mor 
til de fi re andre. Det er en gjentagelse av budets hovedord, 
ære, men med vekt på vår holdning og forsett, at vi bevisst 
legger vinn på dette. 

Dette skjer, for det første, når vi tjener og lyder dem. Hvis 
jeg skulle satt disse to opp i prioritert rekkefølge for barna, 
ville jeg hatt ordet ’lyde’ først. Men det klinger bedre både på 
norsk og tysk med rekkefølgen «tjene og lyde» (ihnen dienen, 
gehorchen). 

Men det å lytte og lyde er det første og grunnleggende både i 
forhold til Gud og våre foreldre. Så blir tjenesten en del eller 
følge av det (Matt 21:28). Særlig ordspråkene understreker 
gang på gang hvor viktig det er at barna hører på sine foreldre 
(Ordspr 1:8). Det er dette ene Paulus holder frem for barna i 

brevet til efeserne (Ef 6:1), og så begrunner han det 
med dette bud.

Det andre gjerningsparet er å «elske og 
akte dem». Vi skal ikke bare elske dem 
som oss selv, men vi skal elske dem som 
våre foreldre som Gud har gitt oss. Det 
handler om takknemlighet, ære, tillit og 

tilhørighet. Derfor fører denne kjærlighet 
både til tjenester, lydighet og aktelse. For noen 

kan dette bli vanskelig, for de har mest vonde og 
traumatiske erfaringer med dem. De bør da se på det Gud 

sier om dem, og ære ham for det. 

Det siste er at vi skal akte dem. Det skjer på to måter. Det 
første er at vi gir akt og viser oppmerksomhet når de snakker, 
og så tar disse ordene med oss på vår vei. Det andre er at vi 
akter dem som vår største skatt på jord. I denne aktelse ligger 
da både lydighet, kjærlighet og tjeneste. 

Slik er disse fi re gjerninger fl ettet inn i hverandre som hjulene 
til profeten Esekiel (1:16) samtidig som de er uløselig knyttet 
til våre holdninger.

Spørsmål til ettertanke og samtale:

1. Hva betyr vårt forhold til Gud for det fjerde bud?
2. Hva slags holdning og virkning forbys her?
3. Hva godt blir oss befalt her?
4. Hvordan henger disse gode gjerninger sammen med

  våre holdninger? 
5. Er det forskjell på hvordan barn og voksne skal ære 

 sin far og mor? (Se også Ordspr 23:22 og Matt 15:4)

Gjennomgang av 
Martin Luthers lille katekisme
Ved forkynner i NSM Nils Borge Teigen

Del 19
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Heim til jul!
Av Sigrun Kvakland Ugedal, Inderøy

Jeg har bodd en stor del av mitt liv i Roan, en liten kommune på Trøndelagskysten. I Roan 
var det store avstander både til sykehus og andre servicetilbud. Men vi ble vant til å kjøre bil, 

og vi trivdes godt der ute i havgapet. Avstandene er imidlertid ingen fordel når en blir syk.

21. desember 2007 våknet jeg om morgenen med 
halsbrann og trykk i brystet på venstre side. Jeg 
trodde det var angst. Min mann Leif og jeg hadde 

planlagt å dra til Åfjord og gjøre de siste innkjøpene før jul, 
men nå sa jeg at jeg måtte dryge litt, for jeg måtte en tur på 
legekontoret. På legekontoret satte de på meg ledninger og 
undersøkte meg nøye. Etter en stund kom legen og sa at jeg 
måtte til sykehuset i Namsos en tur. «Går det ikke an å vente 
til over jul? spurte jeg. «Har dere sett noe galt»? «Du har 
fått et lite hjerteinfarkt,» sa legen. Ambulanse 
og båre kom. De måtte kjøre meg gjennom 
gangen på sykeheimen. Jeg var jo helt  forsagt. 
Kollegene mine så meg på båra – jeg som 
hadde vært på arbeid på sykeheimen kvelden 
før, og nå var det jeg som var syk. Snart var 
ambulansen på vei. Jeg hadde ikke lyst å dø, 
for jeg syntes det var så mange som var glad 
i meg, og som trengte meg. Men selve døden 
var jeg ikke redd for, for jeg hadde en egen 
fred og trygghet i Jesus.

Turen til sykehuset var slitsom, svingete 
som veien var, Men vi kom fram til slutt. Om 
kvelden kom Leif og noen av barna og så til meg. Jeg var 
imidlertid så sliten, så etter ei kort stund dro de igjen. Selv 
følte jeg meg så usikker på situasjonen. Da Leif kom heim 
den kvelden, skrudde han på TVen, der predikanten Svein 
Magne Pedersen hadde et forbønnsprogram. Etter fl ere forsøk 
kom Leif gjennom på telefonen. Pedersen kunne fortelle at 
Jesus hadde helbredet både store og små infarkt, så dette var 
han ekspert på. Leif syntes han tok det lettvint, men Pedersen 
ba for meg. Leif trodde det kunne bli lite søvn på ham den 
natta. Men han sovna i trygg forvissning om at vi var i Her
rens  hender. Dagen etter ble jeg sendt til St. Olavs Hospital i 
Trondheim. Der skulle de undersøke om jeg hadde noen tette 
årer. I ettertid fi kk jeg høre at det var en stor bønnering som 
ba for meg disse dagene. Det var presten vår, Narve Braut, 
som satte i gang den.

Før jeg skulle inn til undersøkelsen, ble det bare 
tårer og tårer. Det var jo straks jul, og nå var alt blitt 
så anner ledes enn det jeg hadde tenkt. Tårene kom 

sterkere etter et besøk av datteren som hadde med en jule
hilsen fra eldste barnebarnet. Jeg hadde jo så lyst til å være 
i lag med mine kjære i mange år enda! Jeg fi kk ikke til å be 
ordentlig heller, jeg bare sukket til Jesus. Ja, det er i hvert fall 
sikkert at hvis en ikke har sin sak med Jesus i orden før, så er 
det ikke enkelt når en blir syk. For da har en helst nok med 
sykdommen.

Resultatet av prøvene neste dag viste at alle årene mine 
var helt åpne. «Er det vanlig, da?» spurte jeg. «Nei, det er 

jo ikke det,» svarte legen som undersøkte 
meg. «Men du er frisk og det er bare å reise 
heim til jul» Da var klokka to på ettermid
dagen julaften. Jeg fi kk tak i en drosje, 
og på vei heim i den var jeg så glad som 
jeg aldri hadde vært før. Jeg var framme 
omtrent halv seks. Da vi stoppa utafor 
døra heime, gråt jeg av glede. Ut kom Leif, 
barn, sviger datter og barnebarn. Alle måtte 
klemme bestemor. Inne var det pynta til 
jul. Ungdommene hadde ordna alt så tri
velig. Juletingene var kommet fram, og det 
sto tente lys over alt. Men aller mest lyste 

lille Ellinor på tre måneder, syntes jeg. Da jeg kom inn i stua 
den kvelden, føltes det som et uendelig stort under. Jeg fi kk 
jo komme heim til jul, og alt hadde gått så bra. I årene som 
har gått etter at dette hendte, har jeg ikke hatt problemer med 
hjertet. Noen sier at jeg hadde fl aks, men selv tror jeg at det 
var Jesus som ordna med det som var galt. Så jeg kjenner på 
en stor takk til ham. Og det er en stor gave å få være sammen 
med sine kjære og få følge med barnebarna i deres utvikling. 
Livet blir ikke så selvfølgelig etter en slik opplevelse.

Jeg er takknemlig til alle som ba for meg, og som fortsatt 
ber. Et vers er så godt for meg og dette vil jeg gjerne dele med 
andre: «Dagen i går er forbi, morgendagen har ingen sett. 
I dag, i dag hjelper Herren!» 

Første gang på trykk i Når lysene tennes 2010.

Hvis en ikke har sin sak 
med Jesus i orden før, 
så er det ikke enkelt 

når en blir syk. For da 
har en helst nok med 

sykdommen.
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Dramatiske år 
under 2. verdenskrig
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Karen Johannessen hører til den sjøsamiske 
befolkningen i Finnmark. Hun vokste opp i Indre 
Billefjord, og bor der fortsatt. Den lokale historien 
kan hun godt og særlig den dramatiske høsten 
i 1944 da Finnmark brente og befolkningen ble 
evakuert.

Hun vokste opp med åtte søsken, 
og noen hadde allerede fl yttet ut 
av hjemmet under krigsårene. 

Familien drev et gårdsbruk og hadde 
også god matauk fra det fjorden kunne 
gi. Mor arbeidet litt 
rundt hos forskjellige 
med spinning og tilbe
reding av senne gras.

Høsten 1944 går ryk-
tene om at russerne 
kommer og skal frigjøre 
Finnmark. Tyskerne blir 
nervøse og varsler at 
evakuering skal fi nne 
sted. Men folk tenker 
at det snart vil bli fred når russerne 
kommer. Hvis man kan rømme til fjells 
og vente til det hele er over, så er det 
bedre enn å reise sørover.

Sommeren samme året hadde Karens 
far vært oppe ved gammen som de 
hadde oppe i en dal og bygd den større. 
Det var mye gras på myrene der oppe, 
og mye høy ble lagret der om vinteren. 
Nå var det blitt plass til at også hesten 
kunne få nattely.

Dermed dro familien til Karen dit 
opp, sammen med to kyr og en kalv. 
Den måtte de slakte for å få mat. Etter 
hvert kommer også en annen familie 
og bor der. De bygger seg fjøsgamme, 
ukene går og de klarer seg fi nt. Men en 
dag kommer tyskerne og de blir bedt 
om å komme ned til bygda igjen.

De plasseres i boligen til læreren. Mor 
innser at evakuering og reise sørover er 
det beste for dem. Andre igjen klarer å 
komme seg unna tyskerne og fl ykter på 

nytt. Deriblant Karens far, han vil være 
igjen i Finnmark og begir seg i vei til 
Lakselv og Valjokk. På underfullt vis 
treffer han på mennesker som gir ham 
både mat og varme klær underveis.

Karen og mor og 
søsk nene setter seg i en 
laste bil under en presse
ning sammen med andre 
fra bygda og kjøres til 
Alta. Her må de bo i 
kirka i to dager. Mor 
har tenkt på alt. Hun 
har med godt med mat 
blant annet talg tørket i 
en sauemage. Brødrene 

klarer å gjøre opp ild og de dypper 
brødet i fettet og spiser seg god og mett.

Reisen til Tromsø skjer også med bil. 
Her blir det og et kort opphold  i ei kirke, 
før de blir satt om bord i en båt sørover. 
Ved Svolvær, må det ha vært, fl yttes de 
over i ei hurtigrute og får egen lugar. 
En mor med enda større barnefl okk må 
ta til takke med å sove 
i laste rommet, men de 
hadde det bra der.

I Trondheim treffer 
de på emissær Albert
sen i Samemisjonen. 
Han har vært stasjonert 
i Billefjord, så de kjen
ner ham godt. Karens 
bror Martin, har pådratt 
seg ørebetennelse, 
og Albertsen får ham på sykehus til 
behandling. Etter hvert begynner tog
reisen til Lillehammer og deretter buss 
til folkehøgskolen på Østre Toten. Her 

fi kk de bo godt og Karen minnes en 
god skolegang den vinteren. Prest Axel 
Kørner som var husfar på internatet, 
underviste i kristendom, og barna Kari 
og Per minnes hun med glede.

I juni får de telegram om at de skal 
få reise nordover, og de skal få møte 
far igjen. De må vente noen dager i en 
by på Finnmarkskysten. Far vet at de 
er der og sender telegram om at de må 
få komme hjem til Indre Billefjord. Da 
de kommer til bygda, har fl ere begynt 
å sette opp igjen brakker og små hus. 
Far har rukket å sette opp ei hytte klar 
til å ta i mot familien, hadde bare noen 
planker igjen på ene veggen. Gjensyns
gleden er stor, og de har mye å fortelle 
fra tiden de har vært fra hverandre.

Som voksen ble Karen gift og stif
tet familie. Mannen døde i 1981, og 
nå bor hun alene. Men bygda er viktig 
for henne, spesielt vennesamfunnet på 
kapellet og i kirkeforeningen. Hun er 
ikke den som kun støtter en misjon eller 

retning.
– Jeg har fått noe nå 

som jeg ikke hadde da 
jeg var yngre. Nå har jeg 
Guds frimodighet, sier 
hun og blir rørt. – Enten 
det er Lakselv-læstadia-
nere eller folk fra Alta 
eller Samemisjonen, så 
går jeg, med Guds fri
modighet. Når det er 

Guds ord jeg hører og som forkynnes, 
da kan jeg gå på alle møter, avslutter 
Karen Johannessen.

Men en dag 
kommer tyskerne 
og de blir bedt om 

å komme ned til 
bygda igjen.

Bygda er viktig 
for henne, spesielt 

vennesamfunnet på 
kapellet og i kirke-

foreningen.

Karen Johannessen husker godt dramatiske hendelser i Kolvik 
under andre verdenskrig.
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Diakoni og forkynnelse  
hånd i hånd
Tekst: Øyvind Fonn

Vi er på besøk hos Erling og Karoline Saltnes på Skibotn. Skibotn 
ligger i Storfjord i Nord-Troms og var tidligere en viktig møteplass for 
nordmenn,svenskerogfinlendere,deriblantsamerogkvener.Det
kjenteSkibotnmarkedetvarogsåplassenhvorlæstadianismenfikksin
første utbredelse i Nord-Troms, ved at utsendinger og predikanter ble 
sendt vestover og ned Skibotndalen. Karoline og Erling har reist den 
motsatte vei, men også dem med varer og Guds ord! 

Misjonskallet
Det startet på slutten av 90-tallet. Karo
line og Erling bodde da på Alteidet 
i Kvænangen. Det var høymesse på 
skolen, og kretssekretær i Samemisjo
nen i Troms, Arthur Olsen, var på besøk. 
Han hadde nylig vært på Kolahalvøya 
og studert forholdene og sett på Same
misjonens arbeid. Det han fortalte grep 
særlig Erling. Han kalte sammen venner 
i den læstadianske forsamlingen og lan
serte ideen om å starte misjonsarbeid 
på Kola. På møtet som foregikk i ekte
parets hjem, ble så  misjonsorganisa
sjonen Hjelp Kola stiftet. Formålet var 
litteraturspredning, humanitert arbeid 
og støttevirksomhet for Den lutherske 
kirken i Murmansk.

Over 30 turer
Det ble totre turer på Karoline og 
hennes følgesvenner før Erling begynte 
å reise. Et medlem i Den lutherske 
kirke i Murmansk, Aleksandr Huolko, 
arbeidet på en gård i nabobygda. Han 
kontaktet presten Aleksandr Volchok og 
fikk ham til å sende en invitasjon, slik 
myndighetene krever. Dermed la det 
seg til rette for at Erling kunne reise øst
over å preke. Og fra første gang av, og 
på alle turene ellers, var Svetlana Sed
neva hans tolk. Ofte reiste Karoline og 

Erling i lag, men også mange turer hver 
for seg. Da Hjelp Kola endret profilen 
til kun å omfatte humanitært arbeid, 
begynte Erling og Roald Gundersen å 
reise på faste turer i en virksomhet de 
kalte Prekenreiser Kola. – Da vi måtte 
fornye passene våre, ble de gamle inn
dratt, og vi glemte å telle stempel og 
antall turer, sier Karoline og ler. – Men 
det har i alle fall blitt over 30 turer.

Varierte oppdrag
Arbeidet har rettet seg både mot enkelt
personer og institusjoner. – Vi støttet 
barn og familier med mat og klær og 
fikk etablert suppekjøkken i Revda. 
Sykehuset i samme by fikk også hjelp. 
Her skaffet vi nye senger komplett med 
sengetøy til barneavdelingen. Særlig 
nattbordene satte dem pris på, forteller 
Karoline. – På noen turer kunne vi være 
rundt 30 personer fra Alta og Kvæn-
angen. Mange ville over å se. Svetlana 
tok i mot og ordnet med opplevelser, for 
eksempel grilling i en stor lavvo.

Hverdag preget av sykdom
Erling har fått Parkinson og må ha hjelp 
til det meste. Han deltar i samtalen med 
noen kommentarer helt lavmælt. Og 
nikker ellers anerkjennende til Karo
lines beretning. Karoline sliter også med 

helsa. Ryggen er vond og med rulatoren 
avlaster hun den. Men hun er fortsatt 
rask og sterk. Kopper og påsmurt mat 
finner hun fort frem. Og så må Erling 
hjelpes til bordet. Hun tar godt tak i 
hendene hans og fører ham skritt for 
skritt bort til salongbordet.

Vi fortsetter praten, med både muntre 
og triste historier. En de møtte, satt to år 
i fengsel for å ha stjålet et brød. Det å få 
komme inn i fengsler og dele ut pakker, 
gjorde sterkt inntrykk. 

En epoke er forbi. Karoline har kan
skje ikke gitt opp håpet om enda en tur. 
Hun brenner fortsatt for menneskene 
hos nabo i øst, men akkurat nå er det i 
heimen diakonien skal utføres. Folket 
på Kola satte stor pris på Erlings for
kynnelse. Det har båret frukter. Noe er 
dessuten tatt opp på kassetter og kan 
leve videre. Vi avslutter samtalen med 
Guds ord og bønn.

Det er blitt sen kveld. Jeg vil kjøre 
videre nordover til flyavgang i Alta neste 
morgen. Karoline synes det virker straba
siøst og peker på døra til gjesterommet.

Hvor der er hjerterom, er der også 
husrom, sier et gammelt ordtak.

Erling taler på Virmahuset i Lovozero 
med Svetlana som tolk. Foto: Ukjent

Karoline overrekker midler til humanitært 
arbeid i Lovozero. Foto: Ukjent

Erling besøker menigheten i Murmansk. 
Foto: Marit Gundersen
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 På kirkejubileum i Murmansk
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Den Lutherske Kirke i Murmansk har fylt 25 år. Jubileet ble feiret 
helgen 4. og 5. november med et variert program, godt tilrettelagt for 
bådegjesterogmenighetens egnemedlemmer.Detvarengledeåfå
representere Norge og Norges Samemisjon og se hvilke bånd som er 
mellom denne menigheten og vår organisasjon.

Langs den store sirkel
Jubileumsprogrammet starter ved at 
man stiger ombord i en fl ott turbuss 
utenfor kirken. Jeg er eneste norsk
talende, men kommer etter hvert i kon
takt med fi nlendere og russere, blant 
annet presteparet Anna og Aleksandr 
Volchok, som hilser meg varmt vel-
kommen.

Første stopp er ved byens kulturhus 
bygd på det stedet hvor Murmansk ble 
grunnlagt i 1916. Fra stolt byhistorie i 
sentrum, går turen ut i periferien, fra sted 
til sted som langs en sirkel. Første stopp 
er en minnehall for sjømenn omkom
met på havet, bygd som et fyrtårn. På 
et annet sted ser vi statuen av en kvinne 
som ser utover havet. Og guiden for
klarer: – Skal du få dine hjem, må du 
i det minste speide og holde utkikk, 
tenker russerne. Nede ved havna langs 
Kolafjorden ruller godstogene inn på 
terminalene til ventende båter. Guiden 

vet jeg er eneste nordmann og tar meg 
til side og forklarer på engelsk hva vi 
har sett underveis. 
 – Nettopp mitt yrke som guide var 
meg til stor hjelp i 91 og 92. Norske 
turister som kom med hurtigbåt fra 
Kirke nes, ga meg ikke bare et levebrød, 
men også ’brød’ å spise. Butikkene var 
jo tomme! Jeg er takknemlig og ser på 
dem som gode venner!
 Hun takker for seg, men bussen tar 
oss videre til en vakker restaurant, hvor 
jubileumsfølget er de eneste gjestene. 
Her er både barn og voksne, lekfolk og 
prester, samlet til en velsmakende toret
ters middag.
 Men var det ikke for å jubilere en 
kirke vi hadde reist den lange veien? 
Jo, og neste stopp sirkler oss inn mot 
menighet og tjeneste. Vi stuer oss 
sammen i det lille lokalet menigheten 
holdt til i tidligere. Aleksandr Vol
chok holder historietime om Luther og 

reformasjonen, om etablering av Den 
Ingermanlandske Kirke og den første 
lutherske kirken, og hans egen menig
het på Kola. Bilder ruller på skjermen. 
De første konfi rmanter, institusjons-
besøk, turer til nordiske land. Også 
Same misjonen i Norge nevnes. Lokalet 
er fortsatt i menighetens eie og pusses 
opp til å bli et diakonalt senter. Så er det 
pizza, kaker og te.
 Buss turen fortsetter og en bygge plass 
er neste stopp. Her reiser menighetens 
første kirkebygg seg. Noen lyspærer 
viser vei, og vi samles inne ved et pro
visorisk alter i et kjellerrom. Biskopen 
fra St Petersburg stiger frem og leder 
an i sang og bønn. Kanskje er dette 
et høyde punkt for den fi nske delega-
sjonen. De representerer de mange 
fi nske menigheter som har tatt på seg 
ansvaret å fi nansiere den nye vakre 
kirken.

Ved reisens slutt er vi igjen i sentrum, 
i en av de to fi lharmoni-
saler. Her opptrer barne
kor og voksentrio fra 
menigheten, og gruppa 
Elle fra Lovozero opp-
trer med samiske sanger. 
Sang evangelist Artur 
Soitu fra Karelen vitner 
frimodig. – Faren som 
hadde to sønner, spei

Jubileumskaker 
fra Norges Samemisjon.

Servering av pizza, kaker og te etter foredragForedrag om kirkens historie.

Turfølget samlet ved et kjent minnesmerke. Foto: Kristiina Paananen Den luthersk kirke ligger i utkanten av 
sentrum
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det etter ham som var kommet bort. Og 
når han en dag får øye på ham, springer 
han. I et kjent maleri, ser vi at faren ikke 
engang tok seg tid til å ta på seg san
dalene.

Prest Aleksander følger på. Han vet 
at mange i salen ikke tilhører kirken og 
inviterer dem til å bli kjent med menig
heten. – Men om du ikke akkurat vil 
komme til oss, så vit at Jesus vil at du 
skal komme til ham. Allerede i kveld 
kan du ta i mot ham. 

Langs den lille sirkelen
På søndag foregår alt i kirkens loka
ler. Fra sentrum går man opp trappa 
på 120 trinn, og i en av blokkene oppå 
høyden er noen leiligheter gjort om til 
kirkerom, garderobe, kjøkken, sakristi 
og aktivitetsrom, på til sammen 160 
m2. I midten framme er et alter med 
Jesus som i et flammende nordlys. Og 
rundt en halvsirkelformet alterring. 
Jubileumsgudstjenesten skal snart 
begynne. Men først kalles som vanlig 
alle som skal delta, inn i sakristiet til en 
kort bønnestund.
 Presten stiller seg ved alteret og 

leder gudstjenesten og menighetens 
møte med sin Herre. I tillegg medvirker 
organist, sangere, kollektører og tekst
lesere – også finske. Ved to anledninger 
innbys det til å komme fram. Før barna 
går til søndagsskolerommet, kneler de 
tett i tett langs alterringen. Menigheten 
synger «Ingen er så trygg i fare som 
Guds lille barneskare» – mens presten 
går rundt og velsigner hver enkelt. Pre
kenen handler om Jesu annet under da 
embetsmannens sønn ble helbredet. Når 
alt annet er prøvd og alt ser håpløst ut, 
så er Jesus den som kan hjelpe. – Og 

tenk på de vanskelige årene vi hadde 
i Russland på 90-tallet. Det var kaos 
i landet, og kirken var full av folk. På 
grunn av hjelpesendinger kunne folk 
komme til kirka å få hjelp. Vi fikk være 
med å stille nød.

Det er tid for nattverd. Igjen kneles 
det ved alterringen. Noen av medlem
mene er blitt hentet på aldershjemmet 
med minibuss før gudstjenesten. De 
siste meterne fram for å ta imot Her
rens nådemiddel skjer med ledsagere, 
det gjelder å komme helt fram, og der 
finne hvile og samfunn med Herren, og 
ta i mot hans nådige syndsforlatelse. 
Flere bordsettinger må til. Ved denne 
halvsirkel kneler vi skulder ved skul
der, fra ulike land, i ulike livsfaser, men 
alle med samme takknemlighet – til den 
ene mester og Herre. Dette var helgens 
høyde punkt!

Etter gudstjenesten går jubileet over 
i kirkekaffe, sanginnslag og gratula
sjonshilsninger. Og for min del, likeså 
viktig som å si hva Samemisjonen gjør 
på Kola, er det å peke på hva vi kan lære 
av denne menigheten. Nøysomhet, til
fredshet, omsorg og tjenerglede.

Av støvet – etter 70 år
- en historisk gjennomgang av luthersk kirkeliv i Russland og på Kola

Den lutherske kirkes oppstart og historie i Russland

Lutheranere kom til Russland i 16. århundre, kort etter begyn
nelsen av Reformasjonen i Europa. Tsar Ivan den Grusomme 
som hadde erobret Baltikum under Den livonske krigen 
(1558–1561), hadde respektert luthersk religion, og gitt tros
frihet til lutheranere over hele Russland. Men selv om Ivan 
den Grusomme viste velvilje mot en ny tros bekjennelse, var 
han fortsatt trofast mot den ortodokse kirken.

Allerede i år 1576 ble det lutherske tempelet St. Mikhail i 
Moskva innviet. Det kom til å legge grunnen for utviklingen 
av lutherdom i Russland. 

Lutherdom ble den ledende kristne konfesjonen etter den 
ortodokse trosbekjennelsen. Lutheraneres innsats i politikk, 
økonomi, kultur og utdanning av det russiske riket var viktig, 
og spilte en stor rolle i dannelsen av den russiske staten.

Her er navn på noen kjente representanter av luthersk kirke 
i Russland: leder for ministerkomite, greve S. Ju.Vitte; kunst
maler K. P. Brjullov; sjøfarer I. F. Kruzenshtern; i spissen for 
den russiske armeen 1905–1909, forsvarsminister av Russ
land, Aleksandr Rediger. 

Under Den nordlige Krigen erobret Peter den Store Inger
manlandija (nåværende Leningrad fylke) ved å ta det fra 
svenskene. I sentrum av dette området, bygget han opp den 
fremtidige hovedstaden Sankt Petersburg. Landets opprinne

lige befolkning var lutheranere som har bevart og bibrakt sin 
trosbekjennelse til etterkommere fram til i dag. Og nettopp 
her startet gjenopprettelsen av lutherdommen i Russland og 
etableringen av vår evangelisk luthersk Inkerin kirke, som 
Murmansk menighet tilhørte fra 1990-tallet. Den lutherske 
kirken i Russland ble oppreist – av støvet – etter 70 års for-
følgelse fra Sovjetisk makt.

De første lutheranere og den første lutherske 
menighet på Kola
Fra 18. århundre begynte det å bosette seg kolonister langs 
Murmansk-kysten, de fleste av dem var lutheranere. De brukte 
å bosette seg etter nasjonale kjennetegn og etablerte finske og 
norske kolonier (tettsteder). Prester fra Finland var formyn
dere over finske kolonister, og fra Norge – over de norske. 
I 1886 var det bygd opp et bønnehus for lutherske kolonister 
i Ura-Guba. Det finske senatet bevilget 1000 finske mark til 
denne byggingen.

I 1888 var det 809 finske lutheranerne langs Murmansk- 
kysten, i tillegg til lutheranere fra andre nasjoner.

I 1902 ble den første offisielle lutherske menighet eta
blert i byen Aleksandrovsk i Murman, nåværende Murmansk 
region. Og den første presten Andrei Gustav Vuotila ble sendt 
til Murman fra Oulu i Finland og var godkjent av general

Fortsettelse neste side

Det gjelder å komme helt fram.
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Paul Pedersen var en pioner i sørsamisk område 
på begynnelsen av 1900-tallet. Han døde for 
100 år siden, den 29. september 1917, bare 38 år 
gammel. Gravferden fant sted den 6. oktober på 
kirkegården i Orkanger. Ved denne kirkegården 
ble hans minne hedret den 29. september i år. 
I en føljetong på tre deler gjengir vi en artikkel 
som stod på trykk i Samenes Venn Juleboken 
1950. Mellom titler føyd til av red.

Paul Pedersen
– en samenes 
venn og velgjører
Av lærerinne Jonetta Nergaard

Del 3

I 1911 overtok Norsk Finnemisjon virk-
somheten også for samene i Trøndelag 
og Helgeland. Pedersen gikk da over i 
Finnemisjonens tjeneste. Han fortsatte 
arbeidet som før, men fi kk større vir-
kekrets. Han besøkte Finnemisjonens 
forskjellige hjem i Finnmark og virket 
i Senja og Tysfjord. Men også nå var 
Trøndelag og søndre Helgeland hans 
fornemste virkefelter. I 1912 skrev han i 

sin innberetning til hovedstyret: «Dette 
er den syvende sommer jeg har reist og 
virket blant samene. Istedenfor å bli 
trett av de lange veier og det enkle stell 
hos dem, er det meg en større glede å få 
komme til dem år for år.»

En måtte forutse at Paul Pedersen 
ikke kunne holde ut så lenge med det 
oppsplittende og helsenedbrytende liv i 
fjellet. Det hjalp lite å minne ham om at 

det var grenser for hva en kan tåle. For 
ham gjaldt det: Arbeid mens det er dag. 
Han elsket samefolket, og brukte alle 
sine krefter i arbeidet blant dem og for 
dem. Sekretær A. Forfang har skrevet 
følgende om ham: «Vi har aldri kjent en 
mann som mer selvforglemmende har 
ofret seg for andre enn Paul Pedersen. 

forsamlingen i Sankt Petersburg i 1904. Han ble i stillingen 
som prest for den lutherske menigheten til de revolusjonære 
hendelsene fant sted.

Antall lutheranere i Murman, Kolahalvøya, økte stadig, og 
den 01.01.1915 talte man 1942 personer, 1001 var menn og 
941 var kvinner. Etter nasjonalitet var det 85 % fi nlendere, 
9 % nordmenn, 5 % samer, 1 % andre. 

Forfølgelse av kirken og gjen reising av 
lutherdommen i Russland
Den sovjetiske revolusjonen i 1917 berørte ikke de kristne 
kirker den første tiden, og det syntes til og med at kirkens 
frigjøring fra statskontrollen var til det gode. Men forfølgel
sen på 1930-tallet var i stor grad rettet mot tilintetgjøring av 
kirken. Alle kristne kirker led. Særlig sterkt rammet forfølg
elsen dem som hadde vennlige bånd i utlandet. De som hadde 
slektninger på den andre siden av statsgrensen ble kalt «folks 
fi ender». Mange slike mennesker ble kastet ut av deres hjem 
og forsvant uten spor. Selv kirkens tjenere ble ikke spart. 
Prester og aktive menighetsmedlemmer ble skutt eller utvist 
til Sibir. Den lutherske kirken gikk under jorden og ble lenge 
forbudt.

Men det er umulig å tilintetgjøre Guds legeme. Folk fort
satte å samles og holdt samlinger i private hus. Gudstjenester 
ble noen ganger holdt på kirkegårder. Sangbøker var ofte den 
eneste kristne litteraturen. Bibelen og annen kristen litteratur 
ble fratatt og forbudt. 

Ny tid; gjenfødelse av den luth erske menigheten i 
Murmansk region og på Kola-halvøya
Gjenfødelsen av Murmansk lutherske menighet begynte på 
90-tallet. På den tiden begynte folk i Russland å innse og 
forstå deres identitet. I Murmansk var det etablert en forening 
som het «Nasjonalt kultursenter for fi nlendere i Murmansk 

region» som knyttet sammen mennesker med fi nske røtter. 
Foreningen ble registrert i Folke tingets forvaltning den 27. 
juni 1990. Gradvis ble det etablert kontakter med den fi nske 
siden. Mange av de fi nlendere som besøkte foreningen, var 
kristne. Dermed begynte møtene i denne fi nske foreningen i 
Murmansk gradvis å bli fylt med åndelig innhold.

Og den frivillige organisasjonen utviklet seg til å bli en 
evangelisk luthersk menighet og ble offi sielt registrert den 
27. november 1992. 4. og 5. november 2017 feiret den sitt 
25-årsjubileum.

I desember 1999 var diakon (prest) Aleksandr Volchok 
sendt til Murmansk menighet for å ha permanent tjeneste. 
Aleksandr Volchok og hans kone Anna står trofast i sin tje-
neste fram til i dag.

Det er fl ere steder på Kola-halvøya hvor det holdes luth-
erske kristne møter: Murmansk, Lovozero, Revda og Kanda-
laksha. Disse stedene besøkes av norske og fi nske forkynnere. 
Alle er til stor hjelp siden det bare er en luthersk prest på 
Kolahalvøya i dag.

Neste skritt i kirkens historie er å få sitt eget kirkebygg i 
Murmansk. Den lutherske kirken holder på å bygges nå, og vi 
ser fram til innvielse i den nærmeste tiden.

Av Aleksandr Volchok, 
bearbeidet for Samenes Venn  av Svetlana Sedneva

Fortsettelse siste side

Nytt kirkebygg for den lutherske menigheten reiser seg i Murmansk.
Foto: Kristiina Paananen
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Misjonsorganisasjon som

åndelig hjem og kirketilhørighet
På midten av 1800-tallet begynte det å vokse frem ulike kristne organisa-
sjoner som hadde et spesielt kall til å drive med diakoni, indremisjon og 
ytremisjon. Mange av dem etablerte seg med nære bånd til Den norske 
kirke og ble menighetenes forlengede arm ut til en nødstedt verden. Blant 
destørstefinnerviNorskLutherskMisjonssamband(NLM)etablerti1891.

Organisasjonen har alltid hatt en 
lavkirkelig profil. Bedehuset ble 
gjerne det lokale samlingspunkt 

med besøk av omreisende predikanter 
og med eget barne og ungdomsarbeid. 
Innsamling og givertjeneste har vært 
viktig for å drive den brede virksom
heten i Norge og utlandet. NLMs selv
stendighet har også kommet til uttrykk 
gjennom praktisering av fri nattverd, og 
siden omkring 2000tallet, også dåp og 
konfirmasjon utført av lekfolk. Fra sen
tralt hold er det utarbeidet gode veiled
ninger for slike handlinger. 

Forsamlinger
Ettersom skillet har blitt større mellom 
Den norske kirke og NLM, har man 
mange steder etablert lokale forsam
linger med klare menighetslignende 
trekk. Et eksempel på dette er Namsos 
Misjonsforsamling som i begynnelsen 
var et lokalt felleskap på byens bedehus. 
Nå samles de på Misjonssenteret, noen 
kilometer utenfor sentrum, og betjener 
mennesker fra store deler av kommu
nen, samt nabokommuner. Det er valgt 
egne diakoni og eldsteråd som sammen 
med forsamlingsleder driver arbeidet. 

Fortsatt brukes frivillige og omreisende 
forkynnere.

I høst stod en to ukers møteserie på 
programmet. Noen begynte å søke Gud, 
og serien ble forlenget med ytterligere 
to uker. Slikt skjer fortsatt i Misjons
sambandet. En forkynner må bli stående 
på samme sted hvis mennesker begyn
ner å omvende seg.

Trossamfunn
På organisasjonens generalforsamling 
ble det for noen år siden vedtatt å eta
blere eget trossamfunn. Dette var for 
å imøtekomme dem som ønsket en ny 
kirke tilhørighet. Vi spør forsamlings
leder Endre Stene om trossamfunnet får 
noen innvirkning på hans tjeneste og 
medlemmene i forsamlingen.

– Foreløpig er misjonsorganisasjonen 
og trossamfunnet to adskilte ting. Orga
nisasjonen består av levende fellesskap 
åpne for alle, mens trossamfunnet først 
og fremst kommer dem til hjelp som 
ønsker en offentlig kirketilhørighet med 
en basis som de kan vedkjenne seg.

– Blir medlemmene i trossamfunnet 
fulgt opp?

– Nei, ikke mer enn andre som er med 
i NLMs forsamlinger og foreninger. 

Folk som går i forsamlingene kan ha 
ulik kirkelig tilhørighet. Men dette er 
et viktig tema i rådsorganene fremover, 
hva NLM skal være i dagens kirkeland
skap, og hvilke nye steg som må tas.

Stene har arbeidet mye for at forsam
lingen skal være et åndelig hjem for 
ulike grupper. Særlig omsorg har han 
hatt for forkynnelse og undervisning. 
Strukturen med eldste og diakoniråd er 
han glad for, og ser at arbeidet på denne 
måten blir variert, og at flere får bruke 
sine nådegaver.

Tekst og foto: Red

Norsk Luthersk
Misjonssamband 
er en fri og selvstendig misjons-
organisasjon som jobber under 
visjonen   Verden for Kristus. 
– Trosgrunnlaget er en klassisk 
evangelisk-luthersk teologi, med 
Bibelen som den ene sanne rettesnor 
for tro og liv.
– NLM har et stort arbeid med 
mange prosjekter og utsendinger i 
Afrika, Sør-Amerika og Asia, i tillegg 
til arbeid i Norge. Våre utsendinger er 
opptatt av å formidle det kristne bud-
skapet i ord og handling, og orga-
nisasjonen driver også et utstrakt 
bistandsarbeid innenfor helse, 
jordbruk og utdanning.
– En av bærebjelkene i NLMs 
verdens vide misjonsarbeid er det 
lokale arbeidet i Norge gjennom 
misjons forsamlinger og misjons-
fellesskap. 
– Norsk Luthersk Misjonssamband 
tilbyr en kirkerettslig tilknytning til 
organisasjonen gjennom innmeldelse 
i NLM Trossamfunn.
–NLMTrossamfunn 
administreres sentralt, ikke gjennom 
den enkelte misjonsforsamling.

      Fra www.nlm.no

Engasjert forsamlingsleder Endre Stene 
underviser om luthersk tro i anledning 
reformasjonsjubileet.

Ungdomskoret Gledesbud i Namsos.

Forsamlingen har en årlig forsamlings
tur, denne gang til Tøtdal.

Artikkel nr. 5

Hvor to eller tre er samlet – i hjem, kirke og bedehus 
Mange i vår tid er usikre på hvilken kirketilhørighet de skal ha. 
I denneserienpresenteresnoenavdeevangelisk-lutherskealter-
nativenesomfinnesiNorge.Bådeforsamlingerogkirkesamfunn
vil bli omtalt.
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Ole Henrik Buljo til minne
Vi har fulgt Ole Henrik Buljo til hans siste hvilested  

da han forlot denne verden i troen på sin Frelser. Han ble 78 år  

og etterlot seg kone, tre voksne barn, barnebarn oldebarn.  

Han hadde sammen med sin dyktige kone, Ellen 
Susanne, bygd seg et godt og tidsmessig gårdsbruk 
i Mieron, men de avviklet det på midten av 1990-

tallet. Ole Henrik vokste opp hos sine fastboende beste
foreldre etter at mora døde, mens faren 
stiftet ny familie og fortsatte i reindriften.     
 Ole Henrik Buljo ble tidlig opptatt av 
samfunnsliv og han deltok i organisasjo
ner og seinere i politisk arbeid. På 1960-
tallet var han engasjert i Same misjonens 
arbeid for forkynnelse av Guds ord. Fra 
sin fars slekt hadde han forkynnere å 
virke sammen med. Fra en generasjon 
foran var Jørgen Persen Buljo/Piera 
Joret en sentral og legendarisk predikant 
i Kautokeino, og han var onkel til Ole 
Henriks far. Jeg husker fra min barndom 
Piera Joret som en engasjert predikant, og som sammen 
med blant annet Nils J. Nilsen var sentrale i etablerings
fasen for Samemisjonens vinterstevner.    
 Sin politiske virksomhet innledet Ole Henrik Buljo i 
Senterpartiet, og seinere som representant for Same
folkets liste la han sin virksomhet nært opp til Senter
partiets grunnsyn. På 1980-tallet var han en kjent ord fører 
i Finnmark idet han var ordfører i Kautokeino i flere peri
oder fra 1980 til 1993. Han innledet sin ordfører karriere 
med Arbeiderpartiets Ole Einar Olsen som varaordfører. 
I årene 1984-1987, som var Ole Henriks andre ordfører
periode, fikk jeg gleden av å sitte i formannskapet for 
Arbeiderpartiet.  
 Et titalls år tidligere hadde jeg fått jobbe sammen med 
Ole Henrik Buljo. Han var leder i sameforeningen på sitt 
hjemsted, mens jeg var leder i et nytt påske festivalutvalg i 
Kautokeino. En sentral oppgave for meg ble å finne finan
siering av en samisk festival. Vi lyktes med å få økono
misk støtte fra Nordisk kulturfond til et 3-årig prosjekt 
for etablering av vedens første samiske festival. Dermed 
var et sentralt vilkår til stede. Men i en kommune med 
joikeforbud var det slettes ikke sikkert at en festival med 
joik og samisk musikk på programmet skulle lykkes. Ole 
Henrik var bevisst at joik vekket både usikkerhet og mot
forestillinger hos mange mennesker i samiske samfunn. 
 Han har fortalt at han så på festivalen som et tiltak for 
at samene skulle få tillit til sin kultur, og slik at samisk
het kunne aktiviseres som ressurs for utvikling av Kauto
keino-samfunnet. Ole Henrik minnet om at på 1970-tallet 
hadde også folk i Kautokeino begynt å vende ryggen til 
sin kultur og sitt språk. Det gjaldt å etablere et alternativ 

slik at folk fikk tilbake tilliten til sin egen kultur. I siste 
halvdel av 1970-tallet fikk Ole Henrik god anledning til 
å anvende sine tanker om et alternativ til den tids utvik
ling idet han da var nest leder i styret for Nordisk Samisk 

Institutt. Selv om for norskingspolitikken 
offisielt var forlatt og erstattet fra statens 
side med bevaring og vern av samisk 
språk og kultur, fortsatte utviklingen 
lokalt i fornorskningens spor. 
 Som ordfører tok Ole Henrik Buljo fatt 
på arbeidet for å ta samisk språk inn i det 
offentlige rom. Han ville at hans kom
mune skulle gi offisiell plass til samisk 
språk. Ole Henrik Buljo ble dermed ord
føreren som virket til at samisk språk 
inntok kommunale møtesaler og konto
rer. På den måten ble Kautokeino den 

kommune som har vist veien for iverksetting av politiske 
målsetninger for det offentlige Norge og de andre nor
diske landene.    
 Sitt prosjekt for samisk språk innledet han med å 
få kommunestyret med på å søke om anledning til å gi 
kommunen et samisk navn i tillegg til norsk. Det skjedde 
ikke uten motstand, selv om saka egentlig ikke skulle ha 
kraft til å utfordre. For den nye ordføreren var navnesaka 
også en prøve på hvor sterk motstanden mot samisk 
egentlig var i landets mest typiske samekommune. Ord
førerlista hadde tre representanter i kommunestyret med 
Ole Henrik Magga og Nils Thomas Utsi i tillegg til ord
føreren. Samarbeidspartiene hadde med Arbeiderpartiets 
fire og Flyttsamelistas tre til sammen syv represen tanter. 
Opposisjonen besto av Høyre, Venstre, Senterpartiet og 
Kristelig Folkeparti. De borgerlige utgjorde dermed også 
et alternativ til Buljokoalisjonen. Etter saka om kom
munenavn på samisk fulgte saker om innføring av samisk 
som møtespråk og seinere planer og bestem melser om 
samisk språk i forvaltningen. Det var tunge saker sam
tidig som arbeidet var banebrytende. 
 Kautokeino kommunes arbeid for samisk kultur og 
språk satte Kautokeino på kartet som et alternativ til loka
lisering av ulike tiltak og institusjoner på den tid. Blant 
dagens institusjoner er et samisk teater og en samisk høg
skole de mest fremtredende. I den aktuelle tidsperioden 
hadde Kautokeino kommune faktisk ambisjoner om å 
utvikle seg selv til et nordisk senter for samisk høgere 
utdanning, forskning og forvaltning av kultur og språk. 
 Ole Henrik Buljo forenet kulturperspektivet med 
arbeid for styrking av grunn laget for bosetning og vel

Foto: Finnmark Dagblad arkiv
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stands utvikling. Han var opp      
tatt av arbeidsplasser og leve
kår for folk fl est. Han fi kk 
være ord fører da den fi nske 
gruve giganten Outokumpu 
gjenåpnet Bidjovaggi Gruver. 
Forhandlingene mellom kom
munen og Outokumpu ble 
gjennomført om bl.a. Outo
kumpus kjøp av lokale tjenes
ter, varer, transport, arbeids
kraft m.m. Jeg husker at 
Outokumpus bruk av lokal 
bank representerte 1,5 årsverk 
for banken. Med en bedring av 
økonomien i den private sek
toren og en styrking av kom
muneøkonomien ble det også 
enklere å drive politikk for 
opprusting av lokalsamfunnet. 
 Ole Henrik Buljos poli
tiske ambisjoner var å forene 
næringspolitikk med kultur 
og språk. Han levde opp til 
den tids samepolitiske målset
ninger om en helhetlig utvik
ling, og som i dag betegnes 
som en bærekraftig utvikling 
for næringsliv, kultur og natur. 
Tidligere hadde det vært nor
malt å vektlegge utviklingen i 
utkantene gjennom en utbyg
ging av næringsliv, infrastruk
tur og skole.
 Ole Henrik Buljo var en 
person som av mange omtales 
som et godt og velmenende 
menneske. Som politisk leder 
var han smidig og generøs, og 
de egenskapene omsatte han 
til ressurser i samarbeid og 
lederskap i et sammensatt poli
tisk landskap. Jeg husker han 
som en god ordfører både for 
kommunestyret, samarbeids
partiene, administrasjonen og 
folket. 

Fred være med Ole Henrik 
Buljos minne! 

Johan Klemet 
Hætta Kalstad 

Den samiske bibelen

Biibbal i ny språkdrakt
Den eneste fullstendige bibelutgave på samisk er 
fortsatt den som ble utgitt i 1895. I 2010 bevilget 
Sametinget 435.000 kroner til transkribering av den 
samiske Bibelen. En gruppe teologer og predikanter 
arbeidet med dette prosjektet fram til de i 2015 
kunne utgi Det nye testamentet og Salmenes bok.

Behovet for transkribering
Transkribering er å overføre tekst til et 
helt eller delvis nytt tegnsett eller alfabet. 
For en del år tilbake ble det utviklet nye 
samiske tegn tilpasset lydene i språket. 
På slutten av 70-tallet kom det også en ny 
rettskriving. I Bibal 1895 går det kjente 
verset fra 1. Tess 5, 16 slik: Leket alelassi 
ilost. (Vær alltid glade.) I den nye ver-
sjonen Odda Testamenta ser vi en tydelig 
endret skrivemåte: Lehket álo ilolaččat.

Yngre generasjoner har lært den nye 
skrivemåten, og med en bibel i moderne 
språkdrakt vil den lettere kunne leses. 

Aslak Anders Siri fra Kautokeino er en 
av dem som har deltatt i arbeidet med ny 
transkribering og rettskriving. I en kom
mentar på www3.nsr.no, før den nye ver-
sjonen forelå, forklarer han hvorfor det er 
viktig å ta utgangspunkt i 1895-utgaven.

– Når dette arbeidet ble satt i gang, 
så var en av årsakene den kulturelle arv. 
Blant annet er det mange gamle ord og 
utrykk som er kommet bort i den nye over
settelsen fra Bibelselskapet. Disse ord og 
utrykk har over tid blitt innarbeidet i det 
samiske åndelige språk, og er dermed blitt 
en del av det høytidelige åndelige kristne 
bibelspråk. 

– Det kan nevnes at på norsk bokmål 
fi nnes det minst fem oversettelser av Bibe-
len som er tilgjengelig. På samisk fi nnes 
det bare én oversettelse av Det nye testa
mentet med ny rettskriving. Flere over
settelser er en klar styrke for de samisk
talende som vil studere Bibelen. 

Leder for selskapet 
Sámi Biibbal som har 
stått for revisjonsarbei
det og utgivelsen, er 
Nils Aslak Eira bosatt 
i Bardu. Til Samenes 
Venn forteller han at 

arbeidet har vært 
teknisk krevende.

– Vi måtte lage 
et eget datapro
gram som kunne forstå begge skrive
måtene, både gammel og ny rettskriving. 
Per Anders Siri fra Sørreisa stod for denne 
delen av arbeidet. Vi måtte likevel gå fl ere 
ganger gjennom den nye teksten for å rette 
opp feil som hang igjen.

– Men dere har også brukt teologer i 
arbeidet?

– Ja, 1895-teksten var jo en overset-
telse av den norske Bibelen den gang, og 
vi har måttet revidere teksten i henhold 
til grunnteksten på hebraisk og gresk. 
Tid ligere prest Harald O. Lindbach, som 
fjerde personen i arbeidsgruppa, har hatt 
hoved ansvaret her.

– Har dere planer om å revidere resten 
av Bibal 1895?

– Vi ønsker å fortsette arbeidet. Data-
programmet er utviklet, men vi ser gjerne 
at yngre krefter kan dra lasset videre. Både 
oversettelse og administrasjon krever sitt. 
Viktigst nå er at den nye bibeldelen som 
foreligger, kommer ut til folket og blir tatt 
i bruk. Samemisjonen må gjerne være med 
i dette arbeidet, avslutter Nils Aslak Eira.i 
dette arbeidet, avslutter Aslak Anders Eira.

Tekst: Øyvind Fonn

Odda Testamenta Ja 
Salmmaid Girji utstilt i 

Sametingsbygningen.

Nils Aslak Eira. Foto: Privat

Bibeloversettelser 
på nordsamisk
1840: Samisk NT ved Nils Stockfl eth, 
Bibelselskapet.
1874: Revidert NT ved Jens Friis og 
Lars Hætta, Bibelselskapet.
1895: Hele bibelen på nordsamisk, 
med GT oversatt av L Hætta. Utgitt av 
Norsk Finnemisjon.
1998: Ny NT-oversettelse, Odda Testa-
menta, Bibelselskapet. En ny utgave 
av GT kommer om få år, i et samarbeid 
mellom de norske, svenske og fi nske 
bibelselskapene.
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Ungdomsleir på Nordlys
Tekst: Sigmund Fjære  Foto: Frode Hegle

27.–29. oktober var ca 22 deltakere samt noen ledere, talere og kjøkken-
hjelpere samlet til ungdomsleir på Nordlys Misjonssenter. Det var en leir 
forkonfirmanter,menogsåandrealderstrinn.Viopplevdeenlivliggjeng
ungdommer,medlystogpågangsmot.Frakjøkkenetfikkviservertnydelig
mat, og Frode Hegle var leirsjef!

Sigmund Fjære 
talte om Sam

son. Beretningen 
om Samson er med 
å peke på Jesus. 
Samson ble også 
født inn i en ond 
tid, men til forskjell 
fra Jesus bar han 
det onde i seg selv 

også. Samson kjempet alene, det gjorde også Jesus. Samson 
måtte høste konsekvensene av sine valg, og Jesus endte på 
et kors fordi han tok på seg syndene. Begge to tok med seg 
fi enden ned i graven, og det ble til liv.
 På lørdag formiddag talte Jakob Trydal om menneskets 
verdi. Det at mennesket er skapt i Guds bilde gir oss en helt 
unik verdi, det er nemlig Gud som har skapt og formet hver og 
en av oss. På en pengeseddel står Norges Bank som utsteder, 

mens vi har Gud som 
skaper og livgiver. Guds 
dype kjærlighet til oss 
kommer tydeligst fram i frelsen; at Jesus ville komme ned til 
jorden for å frelse ugudelige syndere. 
 Lørdag kveld holdt Arthur Salte en preken om forsoning og 
rettferdiggjørelse. Hva kan du og jeg gjøre; ingenting, for det 
er allerede gjort. Han beskrev også for oss syndens løpebane, 
ut fra historien i Josva 7:19 ff.
 Vi fi kk også informasjonen om Samemisjonens arbeid, og 
vi sang «Vi stemmer i en frydesang» på samisk. På lørdag 
gjennomførte vi en utfordrende sporlek. Jærbuer er både krea
tive og utholdende!
 Vi kjenner at det er fi nt å være sammen. Kristne ungdom-
mer trenger å stifte og pleie bekjentskap med hverandre. Sam
tidig merker vi hva det aller vik tigste er; nemlig å samles om 
det ene nødvendige! Det som kan frelse og bevare et men
neske, på vei mot veiskillet.

– Legg vinn
på gjestfrihet!

Når jeg ser tilbake på året 2017 er 
det spesielt én reise for Same
misjonen jeg husker godt. Tirs

dag 22. august landet jeg i Alta og fant 
misjonens bil ventende på fl yplassen. 
Viftereima er slakk, men det fi kses fort 
på merkeverkstedet – gratis! Som styre-
leder trenger jeg å stoppe en dag på Alta 
folkehøgskole. Ferden går så videre til 
Kautokeino, Tysfjord, Skånland, Bardu, 
Balsfjord, Lenvik, Storfjord – og Alta 
seks dager senere. Overalt blir jeg godt 
tatt i mot, enten det er en enkel kaffe, en 

middag eller en gjesteseng som bys meg. 
I et hjem hadde kona i huset tenkt: Om 
det kunne komme noen innom i dag? 
Herren hørte dette sukk. Og noe senere 
ledet han diakonen i bygda og meg inn
over til en avsideliggende grend. Vi tas 
godt imot, blir sittende å lytte og avslut
ter med å synge Det enda som bär, när 
allting annat vacklar, det er Guds nåd 
och Guds barmhärtighet.
 På lørdag er det kretsårsmøte. Om 
kvelden skal jeg hospitere på Soltun 
Soldatheim, men jeg drister meg til å 
ringe Nils Aslak Eira først. – Jo, bare 
kom, selv om det er sent. Kona Margrete 
varter opp, og vi samtaler om nyutgivel
sen av Odda Testamenta.
 Etter gudstjeneste i lavvo på søndag, 
settes kursen mot Lenvik. Det er 25 år 
siden jeg har truffet Arthur Olsen, den 
gang min familie bodde på Senja.
Ekteparet i Kårvikhamn er godt for
beredt, Arthur tar imot på trappa, og 
Tordis har middagen klar i det jeg 
kommer inn i stua. Nydelige koteletter 
med alt godt tilbehør. Vi prøver å bli litt 
kjent igjen, og forteller om våre fami

lier, vårt yrkesliv og etter hvert går det 
bare i samemisjon. Jeg viser et bilde av 
misjonsvennene jeg traff på Drag noen 
dager før. De drar kjensel og minnes tje
nesten der på sekstitallet. Og som krets
sekretær har han jo også virket i Tys
fjord. Ved Den samiske folkehøgskole i 
Karasjok har de også hatt tjenesteår. Vi 
samtaler om forkynnelsen, og han spør 
om siste nytt fra misjonen. Så leser vi 
fra Ordet og ber sammen. Jeg tømmer 
siste skvetten i kaffekoppen og takker 
for en rik og god stund. – På gjensyn!
 I Storfjord venter et annet ektepar, og 
da er temaet Kolaarbeidet. 

Tekst og foto: Øyvind Fonn

Tordis og Arthur Olsen

Åpne dører i Kårvikhamn
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Sangen min Mi�  bønnesvar

En krybbe var vuggen
En krybbe var vuggen som ventet ham her,

det lille barn Jesus, vår Frelser så kjær.
Men stjernene lyste helt inn der han lå,

det lille barn Jesus, på leiet av strå.

Så enkelt og stille kom Gud til vår jord.
Så høyt er jeg elsket av Jesus, min bror.

Han kom fra Guds himmel, Gud selv var han lik,
men Jesus ble fattig, og jeg er blitt rik.

Fra krybben til korset gikk veien for deg,
slik åpnet du porten til himlen for meg.

Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei,
så alle kan samles i himlen hos deg!

Når jeg nå ble utfordret til å skrive noe om min sang, og det 
i tillegg skulle komme i bladet i desember, måtte jeg fi nne 
noe som taler til oss om Julens budskap. Tenk Kongenes 

Konge ble født i en stall! Helt anonymt kom han, for at de som tror 
på ham skulle gis evig liv, ved at vi tror på hans navn og holder 
hans bud.  Han ble menneske, var også et lite barn, og ble som deg 
og meg. «Så enkelt og stille kom Gud til vår jord. Så høyt er jeg 
elsket av Jesus min bror.» «Jesus ble fattig, og jeg har blitt rik.»

Du som leser dette enkle vitnesbyrdet, har du fått se hvor rik du 
er? Mange anerkjenner Jesus som barnet i krybben, men når det 
gjelder hans død og oppstandelse, så har de forkastet hans budskap. 
Men det var derfor han kom, han kom for å dø. «Fra krybben til 
korset gikk veien for deg, slik åpnet du porten til him’len for meg.» 
Derfor kan vi be: «Velsign oss, vær med oss, gi lys på vår vei, alle 
kan  samles i him’len hos deg!» Dersom vi lar ham lyse på vår vei, 
så tar vi aldri feil av målet. Da er vi rede til å møte ham når han 
kommer tilbake.

«Se, han kommer i skyen! Hvert øye skal se ham, også de som 
har gjennomboret ham.” Åp. 1:7. «Jeg kommer snart. Hold fast på 
det du har, så ingen tar fra deg din krone.» Åp 3:11

Ole Kristen Wastvedt

Høsten 2006 ble vår yngste gutt på seks 
år rammet av en sjelden blødnings-
sjukdom. Utover høsten vekslet det 
med opp- og nedturer og dermed også 
mellom håp og fortvilelse. To ganger 
måtte vi ringe ambulansen under ganske 
dramatiske omstendigheter, og han 
oppholdt seg i alt seks uker på Sentral-
sjukehuset i Vestfold.

Det var kona mi, Kari, som var hos ham det 
aller meste av tida på sykehuset. Jeg måtte 
prøve å holde gårdsdrifta med melkepro

duksjon i gang, og følge opp de tre andre barna 
som skulle på skolen hver dag.
 En dag ringte Kari meg i fortvilelse. Det hadde 
vært en bedring siste dagene, men så kom en ny 
nedtur. Vi skjønte begge at det var alvorlig, og at 
vi nå kunne komme til å miste minstegutten vår. 
Som så mange ganger før, måtte vi igjen be til 
Gud om legedom for gutten, og legge ham i den 
allmektige Guds hender.

Fra slutten av november begynte en jevn 
bedring, og fram mot nyttår kunne han trappe 
ned og slutte med kortisonmedisinene han hadde 
brukt over lang tid.
 Julaften dette året sitter sterkt i minnet. Noen 
minutter før klokka seks på kvelden, er jeg ferdig 
med fjøsstellet. Plutselig hører jeg kirkeklokkene 
fra den andre sida av bygda. Jeg stopper opp 
og lytter. Tankene på alt som har skjedd denne 
høsten, og en veldig takknemlighet til Gud, fyller 
sinnet mitt.

Så fi kk jeg bøye kne på den kalde og snødekte 
veien, med en klar stjernehimmel over meg. 
Der fi kk jeg sende en inderlig takk til vår him-
melske Far og vår frelser Jesus Kristus, for at vi 
fi kk beholde gutten vår. Jeg gikk så inn for å feire 
julaften sammen med Kari og de fi re barna våre. 
Samen kunne vi takke for ham som var blitt frisk, 
og for Jesus vår frelser som ble født julenatt!

Av Helge Mangelrød, Kvelde
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– Folk blir fascinert av bildet
Av Eilif Andreas Aslaksen og Nils John Porsanger

– Jeg synes dette 
er veldig hygge
lig. At reisen til 
NRK Sápmis team 
skulle resultere til 
dette hadde jeg ikke 
trodd, sier Toril 
Evjen i Bossekop 
Ungdomslag (BUL).
 Hun får overrakt 

gaven som Svein Solheim i Kautokeino sendte med NRK. 
Han ringte teamet da det fulgte en av de gamle ferdselsveiene 
til det tradisjonsrike markedet i Bossekop .
 – Da jeg leste at dere skulle ta veien fra Hetta og til Alta i for-
bindelse med Bossekopmarkedet så kom jeg på idéen. Endelig, 
tenkte jeg, der kan jeg sende bildet hjem, fortalte Svein.
 Bossekopmarkedet startet opp på slutten av 1400tallet, men 
på grunn av andre verdenskrig tok det slutt. For 30 år siden tok 
noen ildsjeler i BUL opp tradisjonen, og markedet tiltrekker 
seg selgere fra hele Nord-Norge, Finland, Sverige og Russland.

 Bildegaven fra Svein Solheim til dagens arrangør ble tatt 
godt i mot.
 – Alle som har sett bildet, er veldig interessert og fascinert. 
Hvis jeg kunne ha auksjonert det så ville vi fått en fi n pris, sier 
Toril Evjen.

– Viktig å ta vare på bildene
Mathis Mathisen Sara er en av de som både har vært med på 
det gamle markedet og de nye, likte også bildet.
 – Jeg kan ikke se merkene på reinen skikkelig, og derfor vet 
jeg ikke hvem sine rein det kan ha vært, sier han.
 På markedsplassen i Bossekop fant hun Johan Sara som 
kunne fortelle mange historier i tilknytning til bildet.
 – Det er veldig viktig å ta vare på sånne bilder fordi da får 
man se hvordan det var før i tida, sier Sara.
 Nå skal bildet gis til et eldresenter i Alta, fortrinnsvis til 
et i Bossekop. Hvem som har tatt bildet, er ukjent, men det 
stammer fra samlingen til Samemisjonen. Svein Solheim har 
digitalisert tusenvis av bilder fra samlingen. 

Publisert på www.nrk.no 18.nov. 

300-ÅRSMARKERING I ROMSDAL FOR OPPSTART AV

Norges første misjonsskole 
og dansk-norsk samemisjon
For300årsidenflyttetsokneprestThomasvonWestensammen
med sin familie fra Veøy i Romsdal til Trondheim. Misjonskollegiet, 
kongens «departement» for misjon, i København hadde gitt instruks 
om opprettelse av misjonsskole som en egen avdeling ved Trond-
heimkatedralskole.SkolenfikknavnetSeminariumScholasticum.

Prester fi kk opplæring i samisk og ble 
sendt som misjonærer til NordNorge 
sammen med samegutter som hadde fått 
opplæring i katekisme og troslære. Von 
Westen var skolens leder og virksom
hetens pådriver. Ved hans død i 1727 ble 
det vanskelig å drive skolen videre, og 
den ble kort tid etter nedlagt. Bevisst
heten og strategien med å bruke samisk i 
forkynnelse og undervisning blant samer 

forsvant, og dansk ble igjen rådende. 
Men skolens virksomhet hadde båret 
gode frukter, og mange av de utdannende 
hadde utført et viktig misjonsarbeid.

300-årsmarkeringen fant sted på 
Nesjestranda bedehus i nærheten av 
Veøya. Fra Bergen hadde Ninni Renberg 
Berge kommet for å fortelle om hennes 
møte med Samemisjonen. Den samiske 
Folkehøgskole i Karasjok og Misjons
bibelskolen på Stjørdal, som begge ble 
drevet av Samemisjonen, betydde mye 
for hennes utvikling både som person 
og som kristen. Hun fortalte ellers om 
bakgrunnen fra reindrift, opplevelsen 
av fornorsking og erfaringer fra sitt yrke 
som sykepleier.

Andre viktige bidragsytere var Erling 
Neerland, tidligere sokneprest i Veøy og 

Svein Volden, tidligere misjonær i Eti
opia. Neerland løftet blant annet fram 
den viktige innsats fra misjonskvinnen 
Anna Frik, von Westens kone. Solem
dal Misjonskor opptrådte i to avdelinger, 
blant annet med den vakre misjons
salmen av Thomas von Westen selv: 
«Å Gud, brei ut ditt dyre namn».

Jon Teigen kom tilreisende fra Sunn
møre. Han overbrakte hilsen fra styret 
i Møre og Romsdal krets Samemisjo-
nen, og takket arrangøren, Veøy von 
Westen-lag, for et fl ott jubileum. Leder 
av laget, Øyvind Fonn, takket misjons
folket på Skåla som var vertskap for 
arrangementet. Et stykke viktig misjons
historie ble denne kvelden hedret og satt 
fokus på. Her var lærdom å hente og arv 
å føre videre.

Nytt fra Sapmi

Deltagere og medhjelpere under arrangementet. 
Fv. Øyvind og Margareth Fonn, Svein Volden, 
Ninni Renberg Berge, Synnøve og Erling Neerland
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Kretsene i Norges Samemisjon

Troms krets
Karstein Mortensen, administrasjonssekretær
Telefon:92243 778
karstein.mortensen@kvanangen.kommune.no

Trøndelag krets
Odd Eivind Høyvik, konst. kretssekretær
Telefon: 977 64 886
E-post: trondelag@samemisjonen.no

Møre og Romsdal krets
Ove Aksnes, kretssekretær
Telefon:90181 779
E-post: more.krets@samemisjonen.no

Bergen krins
IngebjørgHoffKaldestad,kontormedarbeider
Telefon:48899 743/56389315
E-post: bergen.krets@samemisjonen.no

Fagertun leirstad, Eksingedalen
Tlf.: 918 24 559. For bestilling: 488 99 743

Stavanger krets
Tor Magne Haraldseid, kretssekretær
Telefon: 47 97 96 66
E-post: stavanger.krets@samemisjonen.no

Nordlys misjonssenter, Sandnes
Telefon: 47 97 96 66

Sørlandet krets
Ikke aktiv
E-post: hovedkontoret@samemisjonen.no

Oslo og Romerike krets
OleKristenWastvedt,kretssekretær
Telefon: 909 21 902
E-post: ole.k.wastvedt@gmail.com

Finnmarksarbeidet
Nils Borge Teigen, kontaktperson
Telefon: 900 63 286

E-post: nils.borge.teigen@samemisjonen.no

Samemisjonens nærradio

Radio DSF
www.radiodsf.no
Roald Gundersen, ansvarlig redaktør
Telefon: 47 47 61 61
E-post: admleder@samemisjonen.no

Tormod Gusland, radiomedarbeider
Telefon:90559 882
E-post: tormod.gusland@samemisjonen.no

RAPPORT FRA 

Høststevnet 2017 i Kautokeino
Guds fred ! Da er Høststevnet 2017 i Kautokeino over. Vi er 
sværttakknemligefordissedagenevifikkhamedenrekke
samlinger om Guds Ord rundt om i kommunen. Mange stilte 
opp og deltok i forkynnelsen og med tolking.

På vei nordover kjørte vi 
innom Byske i Sverige. Her 

fikk jeg og min følgesvenn og 
med predikant Kjartan Fjell delta 
på et møte med mye ungdom. 
Kjartan talte, og jeg fikk infor
mere om hva Norges Samemi
sjon driver med. De fremmøtte 
sa de ville være med å be for oss.

Videre dro vi gjennom Fin
land, og da vi nærmet oss, ville 
Radio GLR, nærradioen i Kauto-
keino, ha et lite intervju på direk
ten. Et av spørsmålene var hvilket tema som skulle være under møtene. Jeg 
ble litt overrasket av spørsmålet, men så datt det ut av meg at temaet er som 
før: det er fortsatt mulig for synderen å komme til Jesus. Det ble en uventet 
reklame for oss, og om at Jesus lever og vil at synderen skal bli frelst.

Vi gleder oss over alle vi fikk møte. Vi fikk ha møter flere nye steder, og 
det var åpne dører for Ordet. Det bød seg også situasjoner der en kom inn 
på enkeltpersoner og kunne vitne direkte. Godt var det også å møte nye på 
veien som brenner for Jesus og vitner for sine venner og slektninger. Takk 
til deg som husket på oss i forbønn!

Nå er vi i gang med planlegging av vinterstevnet i februar 2018 med 
godt over 60 møter om Herren vil. Vi har og fått forespørsel om møter i 
Alta. Be om at Herren må få sin vei med dette.

Broderhilsen Odd Eivind Høyvik

F.v. Ellen Sara Sandvik, Ina Berit Eira, Anna Christina Buljo, Per Mikal Eira,
Karen Anna Buljo, Gunhild Sara H. Buljo (vertskap) og Berit A. Buljo.

F.v. Elle Maja Eira, Karen Marit L. Vars, Nils Mattis Vars,  
Kirsten J.O.H. Eira (vertskap) og Marit Iversen Sara

Noen av predikantene og tolkene som 
deltok. F.v. Rolf Harald Olsen, Klemet J.O. 
Hætta, Anders M. Sokki og Kjartan Fjell
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RETUR: NORGES SAMEMISJON, POSTBOKS 316, 9254 TROMSØ

Del 3

Fortsettelse fra side 12

Paul Pedersen – en samenes venn og velgjører

Kjære lesere og abonnenter! 
Takk for følget dette året. Vi er glade for alle som bidrar med stoff  og hjelper til med 
å få nye abonnenter. Antallet har steget. Trenger du ekstra blader til jul, ta kontakt! 

Velsignet julehøytid ønskes deg!
Særlig om du måtte feire høytiden alene i år! 

Hilsen Redaktøren

Hans tid, hans kraft, 
hans penger – av de 
siste hadde han jo 
ikke mange – stillet 
han villig i same
misjonens tjeneste. 

Og mange, særlig 
blant de fattige 
samer, har ham 
i kjært og dyre
bart minne.» 

I begynnel
sen av 1916 
måtte Peder
sen innstille 
sitt arbeid. 
Det voldte 
ham en svær 
kamp. Men 

da det ble 
klart for ham at hans 

sykdom var til døden, 
overga han seg stille og lydig i Guds 
vilje.

Han hadde stor interesse for Haviken 
og arbeidet der, og han tenkte kjærlige 
tanker både for barna og foreldrene. 
Også på sykeleiet var hans tanker 
stadig hos samene. Han gledet seg usi
gelig over de mange brev han fi kk fra 
dem – fra voksne og barn. Han skrev 
til fattige enker og barn og sendte dem 
penger. Og han henvendte seg gjennom 
«Norsk Finnemisjons Blad» til hoved
styret og ba for samene, at det måtte 
sørges godt for dem. – Det måtte bli 
anledning for de gamle og skrøpelige å 
gå til nattverd ved stevnene ved Maja
vatn nå når sokne prest Horneman var i 
Finne misjonens tjeneste og kunne delta 
i stevnene. 

Han skrev: «I må ikke begå den synd 
at Horneman skal være så opptatt med 
kretsmøter og fellesmøter at han ikke 
kan komme til høyfjellsstevnet.» Videre 
skrev han: «La ikke de avsidesliggende 
strøk bli forsømt. Gjør utkantene til 
sentrum!»  

Fra sitt dødsleie skrev han følgende 
avskjedsord til samene:
Til mine kjære venner blant lapperne!
Da det behaget Herren at ta mig ut av 
arbeide, saa tror jeg det er hans naadige 
vilje at jeg sender eder en hilsen.

Det er minder fra forrige tider som 
dukker op for mig. Husker de mange 
gange jeg har kommet dødstræt og 
sulten til leiren og der faat den hjerte
ligste mottagelse. Det var Herren som 
gav eder i sinde at handle saa, for ellers 
maatte jeg, hans ringe redskap, synke i 
knæ. Det har ikke hændt mig paa de 10 
aar jeg har vandret blandt eder, at nogen 
har sagt nei naar jeg har bedt om natte
 ly. Saa mindes jeg de kjære stunder om 
ordet. Møterne i midnattstiden, da alt 
var stilnet av, saa nær som stokkilden, 
den maatte være i full virksomhet for at 
oplyse rummet. Baade disse møterne og 
de som blev holdt i 4tiden om morgenen 
og de andre med kan vel ikke være helt 
uten velsignelse. Kan ikke andet end ta 
med de stunder jeg fi k være sammen med 
Peder J. Vesterfjeld. Broderen er ydmyg, 
og derfor gir Gud ham stor naade, baade 
naar han vidner i forsamlingen og under 
sin vandel blandt sit folk.

Saa kommer jeg for at si eder alle 
et hjertelig farvel! Maatte vi saa alle 
mødes paa den nye jord. Dette som jeg 
har vidnet for eder om Kristus, er det 
eneste som kan redde min egen sjæl. 
Hold det klart for eders tanke at dere 
kan aldrig være lykkelig eller bli det, om 
I vender Gud ryggen. Saa atter et farvel i 
Jesu navn fra eders benaadede i Kristus.

Paul Pedersen.

Et par uker før 
han døde, kom 
en samekone 
lang veg for 
enda engang se 
Pedersen. Det ble 
også bare å se denne gang. Han orket 
ikke å tale med henne. 

Samme dags ettermiddag besøkte 
en venn ham. Han var da kvikkere et 
øyeblikk, men følte at det lakket mot 
slutten. Han sa: «Hils vennene. Jeg står 
nå ved grensen og ber Gud om mulig 
å korte tiden. De våkne netter blir så 
lange. Jeg nynner på verset: Han som 
deg bær på hender når tiden faller tung.

– Jeg føler meg omsluttet av de evige 
armer og holder fast ved de ord i den 
yppersteprestlige bønn: Far, jeg vil at de 
som du har gitt meg, må være hos meg 
hvor jeg er, at de må se min herlighet.»

Den 29. september 1917 fi kk Paul 
Pedersen hjemlov. Den frigjorte sjel «er 
hos Gud i himmelrik og sorgene sine 
glemmer.»

Samene har reist en vakker minne
sten på hans grav. Den ble avslørt 12. 
september 1920. A. Forfang holdt min-
netalen og dvelte særlig ved den store 
kjærlighet til samene, og det store offer
sinn Pedersen utviste under alt. Det 
var mange mennesker tilstede ved den 
enkle høytidelighet.

På minnestenen står: «Her hviler lap
penes trofaste venn og velgjører, emis
sær Paul Pedersen, født 14.8.1879, død 
29.9.1917. Hans venner av lapper reiste 
ham dette minde i savn og dyp takk
nemlighet.»


