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Hvordan går det med 
gaveinntektene
for 2018?
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Den økonomiske situasjonen vedrørende gave inntektene ble omtalt i 
forrige Samenes Venn. I følge regnskapstallene pr 31. mai lå inntektene 
på 1,1 mill, mens budsjettert inntekt for samme periode var 1,7 mill.

Utover høsten vil det komme inn en del større beløp fra 
lotteri og julesalg og fra kretsenes overskudd i tillegg 
til de enkeltgaver som jevnlig kommer inn. Det må 

likevel påregnes en betydelig og stor gavetilstrømning i høst 
om man skal nå budsjettmålet for 2018 på 3,8 mill.

Vi takker for alle som gir og støtter Norges Samemisjon, og 
ønsker fl ere velkom men inn i vår givertjeneste! Her er noen 
av mulighetene for å gi en gave i jubileumsåret:

– Giroen som ligger utenpå Samenes Venn.
– Giverbrevet som sendes ut fi re ganger per år.
–  Enkeltgave til konto 3000 15 18530.
– Vipps. Velg «Betal» og skriv inn nummeret 600500, 
 og gjerne teksten «Gave» i meldingsfeltet.
– Fast givertjeneste. (Skjema fi nnes på hjemmesiden 
 eller kan sendes fra hovedkontoret.)
– Ordne med fast overføring i egen nettbank.
– Minnegave.

Det er også mulig å testamentere en gave til Norges Same
misjon. For mer informasjon, se hjemmesiden eller kontakt 
hovedkontoret. Her får du også opplysninger om ordningen 
med skattefradrag.

Vi minner også om Radio DSF sin konto 4932 63 30026 
om noen ønsker å gi en gave for dette formålet.

Så vil vi legge også denne saken frem for Gud, og søke 
hans rike og hans rettferdighet, i tillit til at han ellers vil for
sørge oss med det vi trenger for liv og tjeneste.

Ennå et godt 
stykke igjen.

2018?
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På lederplass

Er det så dramatisk vil kanskje noen 
tenke. Er det virkelig så alvorlig? 
Vi skal ta med et eksempel fra 

Norgeshistorien. I 1850årene kom det 
ut en lesebok som skulle brukes i davæ
rende grunnskole. Boka inneholdt noen 
folkeeventyr. Det endte med at fl ere 
steder i landet var det mange mennesker 
som «reiste seg» og gav tydelig beskjed 
om hva de mente om dette. De var redde 
for at verdsligheten i folkeeventyrene 
skulle ha slik en negativ innvirkning på 
barna. Det var ikke bare de kristne, som 

gav lyd fra seg, men og mange ikke
bekjennende kristne sa tydelig i fra om 
at dette ikke var greit.

I dag godtas det at man ikke er så 
nøye med hva Gud sier i sitt ord. Man 
tolker ordet ut fra dagens situasjon. Man 
får det til å passe inn slik at synden får 
ha sin fremmarsj. Ja, man kan til og 
med kristne det som Herren sier er synd. 
Tiden har forandret seg, mennesket for
andrer seg, ja, alt forandrer seg!

Men Gud er den samme, Han foran-
drer seg ikke! Guds ord gjelder i dag som 

det gjorde fra begynnelsen av. I Hebre-
erbrevet kap. 6 leser vi at Gud ikke kan 
lyve. Altså, at Jesus elsker synderen, at 
Jesus ble hengt på korset, at Jesus døde 
for alle, ble lagt i grav og stod opp igjen 
på den tredje dag. At Jesus også lever nå 
i dag, sitter ved Faderens høyre hånd og 
går i forbønn for oss – det er sikkert for
ankret, for det er Gud selv som sier det 
og har bestemt det. Tenk da du som er 
et Guds barn, du har himmelens Gud til 
far, Jesus er din bror. Snart kommer Han 
igjen for å hente deg for at du alltid skal 
få være sammen med Ham. La dette 
være noe vi kan minne hverandre om, 
og som kan være en trøst og et håp som 
står fast hos Jesus.

Guds barn og Jesu 
medarving til Himmelen
Av Odd Eivind Høyvik, formann i landsstyret

I denne lederen ønsker jeg å minne leserne om en sang, som har et 
svært aktuelt budskap i tiden som vi nå er kommet i – hvor utviklingen 
i kristenheten stadig forfl ytter oss bort fra Guds ord. Sangen lyder slik:

Bønneemner

Gode møter og stevner i 
Finnmark

Takke for gode møter og stevner 
i Finnmark i sommer. Be om god 
påmelding til høstens arrange-
ment som leire for barn og 
unge, mannshelg på Møre, jubi-
leumshelg i Innvik, høst møter o.l.

Arbeidet på Kola

Takk for arbeidet på Kola. Be om 
god oppstart for suppe kjøkkenet 
for skolebarn og suppe kjøkkenet 
for voksne. Be om nye russiske 
arbeidere i de ulike forsam-
lingene.

Unge mennesker med 
psykiske lidelser
Be for unge mennesker med 
psykiske lidelser, at vi i Same-
misjonen kan bli til hjelp for 
dem som kommer i vår vei.

Når høsten er endt og vår sommer forbi, når preken og bønn er ei mer. 
Når håpet er evig ute fordi vår Frelser ei innbyder fl er. 
Ja, når høsten er endt og vår sommer forbi, 
å, er du da med til Jerusalems fred, der livssolen aldri går ned?

Når pinseværs sus har for siste gang gått ut over all verden, - å hør! 
– Den reddende hånd har sitt siste slag slått på synderens tillukte dør, 
- ja, når høsten er endt og vår sommer forbi, 
skal du bli blant dem som da salig når frem til himmelens herlige hjem?

Når sjeler ei mer renses hvite som sne, for verden sin Gud har forlatt. 
Si, skal du da smake den evige ve, gå bort i fortapelsens natt? 
Ja, når høsten er endt og vår sommer forbi, 
Hvor salig da den som når alt farer hen, har Jesus og himlen igjen!



4     Samenes Venn 6-2018

Soabahus lea ráŋggáštus maid ferte gednet go lea rihk
kon lága. Muhtin háve sáhttá máksit sáhku ja nu gear
gat áššiin. Muhtin háve ferte giddagasas čohkkát. Ja go 

gearggat soabahusain, de don leat fas friddja olmmái. 
 Dát láhka gustui Israelis ja Boares testameanttas: Čalbmi 

čalmmis, bátni bánis ja heagga heakkas. Muhto lei eará láhka 
go juoga dahkkojuvvui fuomáškeahttá, dat 
mearkkaša go ii leat mielaeavttus dahkan 
dan.Matt 18:23–35 muitala veardádusa 
gonagasa birra guhte dahkagođii logu 
bálvaleddjiidisguin. Okta bálvaleaddji lei 
gonagassii vealgugas logiduhát taleantta, 
sullii ca 85 miljárdda kruvnno – supmi 
maid ii leat vejolaš máksit ruovttoluotta. 
Son oaččui vealggi luitojuvvot ja gona
gas attii sutnje ándagassii. Midjiide lea 
maid veadjemeahttun máksit suttuvealggi. 
Muhto de dáhpáhuvai ahte dán bálva
leaddjis lei bálvalanguoibmi guhte lei 
sutnje vealgugas 100 denara – sullii 140 
duhát kruvnno. Bálvaleaddji goasii juo 
buviha su, ja gáibidii máksit juohke evrre.

 Go gonagas dan gulai, de dajai sutnje: 
«Don bahás bálvaleaddji! Mun luiten dutnje oppa vealggi go 
don ánuhit mus. It go don ge livčče berren árpmihit bálvalan
guoimmát, nugo mun ge árpmihin du? Isit moaráskii ja bijai 
bálvaleaddji givssideddjiid háldui, dassážii go son lei máksán 
visot vealggi. Nu dahká almmálaš Áhčči ge juohkehažžii dis 
jus ehpet atte ándagassii oskkuguoibmáseattet oppa váim
musteattet. Matt 18:32–35. 

 Buohkat leat ožžon ándagassii ja luitojuvvot suttuvealggiset 
nu go dát bálvaleaddji. Muhto dán bálvaleaddji meannudan
vuohki bálvalanguoimmis vuostá dagai ahte dat suddu maid lei 
ožžon ándagassii ja mii lei luitojuvvon, ii lohkkojuvvon sutnje 
vanhurskkisvuohtan šat. Son fertii ieš soabahit suttus gillámuša 
siste agálašvuođas. Leago dát duođaid duohta ahte Ipmil geassá 
ruovttoluotta lohpádusa ahte suttut leat addojuvvon ándagassii, 
dan dihtii go su bálvaleaddji ii ándagassii atte bálvalanguoi
bmásis? Vástádus lea juo. Dat lea čállojuvvon dan láhkái dás.

 Nu lei maiddái suttujorraleamis. Go olmmoš borai gildo
juvvon šattu, de bođii oidnosii olbmo eahpegulolašvuohta 
Ipmilii, ja dat mielddisbuvttii jápmima. Dat dáhpáhuvai nu 
ahte olmmoš guhte lei okta oassi sivdnádusas, bajidii iežas 
badjelii go sivdnideaddji. 

 Dás lea čiegusvuohta maid lea váttis sániiguin oažžut ovdan. 
Go mii ipmirdit bestojumi ja láhppojumi duođalašvuođa, 
de váldit vuostá suttuid ándagassii addojumi ja don oaččut 
oasi ipmilvuođa luonddus, dat mearkkaša ahte dus lea hállu 
ja vikkahus dahkat Ipmila miela mielde. Dát lea lunddolaš 
boađus go eallá Ipmiliin. 

 Go dát bálvaleaddji cábmigođii bálva
languoimmis, de son botkkii oktavuođa 
Ipmila árpmuin. De livččii boatkanan 
geaidnu Ipmila ráhkisvuhtii. Ii leat vejo
laš eallit Ipmiliin jus ii leat ráhkisvuohta 
sutnje. «Allet ráhkis máilmmi, allet ge dan 
mii lea máilmmis. Jus guhtege ráhkista 
máilmmi, de Áhči ráhkisvuohta ii leat su 
siste.» 1. Joh 2:15.
 Jus dát bálvaleaddji livččii ipmirdan 
man olu sutnje addojuvvui ándagassii, 
dalle livččii sutnje leat veadjemeahttun 
dat ahte ii addit ándagassii bálvalan
guoibmásis. Muhto dan dihtii go 
son lei bahás bálvaleaddji guhte ii 
dáhtton ipmirdit maid son 
lei ožžon ándagassii, de 

son addojuvvui givssiideddjiid háldui.
 Go mii juobe veaháš ge ipmirdit 

maid suttuid ándagassii addin duođaid 
mearkkaša, de oppa min eallin rievdá, 
min jurdagat ja dagut. Buot áššiin lea 
sáhka bálvalit min beasti giitevašvuođas. 
Dat lea Vuoiŋŋa dahku mii guoddá šattu 
min siste. Go mii juobe veaháš ge ipmirdit 
sihke duođalašvuođa ja ilu go oažžut suttuid 
ándagassii, de mii eat sáhte eará go váldit 
dan vuostá. Ipmil dáhttu ahte mii boahtit 
duohtavuođa dovdui, 1 Tim 2:4. Min 
siste lea vašálaš; suddu, muhto dat lea 
min vašálaš iige min ustit. Dan dihtii mii 
feret dahkat nu go Jesus cealká: Bissot 
mu ráhkisvuođas, Johs 15:9. Dasgo 
«ráhkisvuohta gillá buot, osku buot, 
doaivu buot, gierdá buot.»  
1 Kor 13:7.

Soabahusoaffar ja  
suttuid ándagassii addin

Son fertii juohke dáfus šaddat vieljadis láhkásažžan, vai sáhtášii váibmoláđis 
ja oskkáldas bajimušbáhppan Ipmila ovddas soabahit albmogis suttuid. 

Hebr 2:17 Guorahala dáid sániid vuđolaččat!

Rohkosi Čálli Kurt Olsen, sárdnideaddji Ill. Frode Kalleland Sámás: Rávdná Turi Henriksen

Leago dát duođaid 
duohta ahte Ipmil geassá 

ruovttoluotta lohpá-
dusa ahte suttut leat 

addojuvvon ándagassii, 
dan dihtii go su bálva-

leaddji ii ándagassii atte 
bálvalanguoibmásis? 

Vástádus lea juo.
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Soning er en straff man må ta fordi en lov er brutt. 
Noen ganger kan den gjøres ved å betale en bot. Andre 
ganger blir man fengslet. Og etter soningen er du en fri 

mann igjen.                                 
 I Israel og i GT gjaldt loven: Øye for øye, tann for tann og 

liv for liv. Men en annen lov gjaldt når det var gjort i van
vare dvs., ikke med vilje. I Matt 18:23–35 
leser vi lignelsen om en konge som ville 
ha et oppgjør med sine tjenere. En av tje
nerne hans skyldte ham ti tusen talenter, ca 
85 milliarder kroner – et beløp det ikke var 
mulig å betale tilbake. Denne ble ettergitt 
og tilgitt av kongen. På samme måte er det 
umulig for oss å gjøre opp vår syndegjeld. 
Men så skjedde det at denne tjeneren hadde 
en medtjener som skyldte ham 100 dena
rer – ca 140 tusen kroner. Han holdt på å 
ta livet av ham, og forlangte til bakebetaling 
av hver krone.

Da kongen 
fikk vite dette 
sa han: «Du onde tjener! Hele 
din gjeld ettergav jeg deg, fordi 
du bad meg. Burde da ikke også 
du vise barmhjertighet mot 
din medtjener, slik jeg viste 

barmhjertighet mot deg? 
Og hans herre ble vred, og 
overgav ham til dem som 
piner, inntil han betalte alt 

han skyldte. Slik skal også 
min himmelske Far gjøre 

mot dere, om ikke hver og en 
av hjertet tilgir sin bror. Matt 
18:32–35. 

I utgangspunktet er alle tilgitt 
og ettergitt all sin syndegjeld, 

likesom denne. Men denne tje
ners opp førsel over for sin med
tjener, resulterte i at hans tilgitte       

   og ettergitte 

synd og skyld ikke ble tilregnet ham lenger. Han måtte selv 
sone sin synd i pinens sted i all evighet. Er dette virkelig sant, 
at Gud trekker tilbake sitt løfte om tilgivelse av synden, fordi 
hans tjener ikke tilgir sin medtjener? Svaret er ja. Det står jo 
tydelig her.
 Det var slik også ved syndefallet. Når mennesket spiste 

av frukten, da kom ulydigheten til Gud til 
syne, og ulydigheten førte døden med seg. 
Det ble altså slik at mennesket som var en 
del av skapningen, opphøyet seg over selve 
skaperen.

Der er en hemmelighet her som er van
skelig å sette ord på. Når alvoret om frelsen 
og fortapelsen blir forstått, da tas syndenes 
forlatelse imot og du får del i guddommelig 
natur dvs. din lyst og trang er å være Gud 
til behag. Dette er en naturlig frukt av selve 
gudslivet.

Når da denne tjeneren gav seg til å slå sin 
medtjener, da brøt han samtidig med nåden 
hos Gud. Da ville kjærligheten til Gud bli 

brutt. Det går ikke an å leve gudslivet uten kjærlighet til 
ham. «Elsk ikke verden, heller ikke de ting som er i verden. 
Om noen elsker verden da er ikke kjærligheten til Faderen i 
ham.» 1. Joh 2:15.

Hadde denne tjeneren forstått litt av hva han var blitt tilgitt, 
da hadde det vært umulig for ham å ikke tilgi sin medtjener. 
Men fordi han var en ond tjener som ikke ville forstå hva han 
var blitt tilgitt, så ble han overgitt til dem som piner.

Bare ved å forstå litt av hva syndenes forlatelse innebærer, 
så forandres hele vårt liv i tanker ord og gjerninger. Alt går ut 
på å tjene vår frelser i takknemlighet. Dette er Åndens gjer
ning som bærer frukt i oss. Når vi forstår litt av både alvoret 
og gleden med å få syndenes forlatelse, da kan vi i grunnen 
ikke annet enn å ta imot den. Guds mål for oss er at vi skal 
komme til sannhets erkjennelse, 1. Tim 2:4. Vi har en fiende 
i oss; synden, men det er vår fiende og ikke vår venn. Derfor 
trenger vi å gjøre som Jesus sier: Bli i min kjærlighet, Johs 
15:9. For «kjærligheten utholder alt, tror alt, håper alt, tåler 
alt.» 1. Kor 13:7.

Soningsofferet 
og syndenes forlatelse

Derfor måtte han i alle ting bli sine brødre lik, for at han kunne bli 
en miskunnelig og trofast yppersteprest for Gud til å sone folkets 
synder. Hebr 2:17 Bruk gjerne litt tid og grunn over disse ordene!

Av Kurt Olsen, fritidsforkynner. Ill.: Frode Kalleland Andakt

Er dette virkelig sant, 
at Gud trekker tilbake 
sitt løfte om tilgivelse 
av synden, fordi hans 

tjener ikke tilgir sin 
medtjener?  
Svaret er ja.
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Det fjerde bud – Herrer eller arbeidsledere

Vi vil være litt lenger på 
arbeidsplassen og hen
vender oss nå til dem 

Paulus kaller herrer, og Luther 
kaller husfedre og husmødre. Det 
er de som eier eller er satt til å 
lede en arbeidsplass eller bedrift, 
slik som kvinnen i Ordspr 31:15 
som står tidlig opp og gir sine 
piker deres arbeid for dagen. I 
dag kaller vi dem arbeidsledere 
eller arbeidsgivere.  Ofte er det 

slik at de både har noen over seg og noen under seg, som 
slave fogdene og formennene i Egypt (2. Mos 5:6–20) og offi
seren i Kapernaum (Luk 7:8). Den øverste eieren 
er ikke alltid en person, men kan også være 
en institusjon eller et selskap som vi må 
avlegge regnskap for.  

Men i alle fall er de i en maktposi
sjon hvor de kan ringakte sine under
ordnede eller misbruke sin makt. Det 
ser vi også i dag. Derfor må de legge 
disse ord av Paulus på sitt hjerte: 

«Dere herrer, gjør det samme mot dem og 
la trusler fare, da dere vet at både de og deres 
Herre er i himlene, og det er ikke persons anseelse hos 
ham.» Ef 6:9. 

Paulus har nettopp minnet tjenerne om hvordan de skal være 
mot sine herrer. Nå sier han at de som er herrer, skal gjøre det 
samme mot sine tjenere. Det betyr at likesom de vil at deres 
tjenere skal leve opp til deres forventninger, slik skal også de 
oppfylle det som er forventet av dem. På den måten lever de 
etter den gylne regel som sier at alt det dere vil at andre skal 
gjøre mot dere, det skal dere gjøre mot dem (Matt 7:12). 

I brevet til kolosserne sier Paulus at de skal gjøre det som er 
rett og rimelig mot dem (4:1). Arbeideren må få den lønn han 
har rett på i rette tid. Særlig gjaldt det dagarbeidere som ofte 
måtte leve fra hånd til munn. Han skulle få sin lønn på dagen 
før solen gikk ned, «ellers kunne han rope over deg til Herren, 
og du kunne få skyld på deg» (5. Mos 24:15).  

Han må heller ikke være som Laban som ikke aktet på Jakobs 
trofaste tjeneste, men gav ham dårlige arbeidsvilkår og kom 
med urimelige erstatningskrav. Dessuten forandret han hans 
lønn ti ganger (1. Mos 31:38–42). Derfor føyer Paulus til at 

de også skal være rimelige. På grunnteksten betyr dette ordet 
egentlig likhet. Det betyr ikke at alt skal være likt, men at det 
ikke må være urimelige forskjeller (2. Kor 8:13–14). 

Men vi har også eksempler på gode arbeidsledere. Job kren
ket ikke sin trell eller trellkvinnes rett når de hadde sak mot 
ham (Job 31:13), og offiseren i Kapernaum hadde omsorg for 
sin syke tjener (Luk 7:2).

Slik har også Gud omsorg for sine tjenere, bare så mye mer. 
For han unner at det går dem vel (Sal 35:27). Han er en god 
Herre som gjør dem stolte av å være i hans tjeneste. Derfor vil 
de gjerne tilhøre ham og tjene ham (2. Mos 21:5–7). 

Men han er også en hevner over deres gjerninger 
(Sal 99:8). Han hører den undertryktes skrik 

og griper inn (Jak 5:1–6 og 2. Mos 2:13). 
Det er ikke persons anseelse hos ham. 

Vi mennesker har lett for å gjøre for
skjell på folk og gi den som er rik 
eller har høy status, mer oppmerk
somhet enn den ressurssvake. Men 
Gud har utvalgt dem som er fattige i 

denne verden til å være rike i troen og 
arve Guds rike (Jak 2:5–9). 

Paulus minner om at vi har den samme Herre i 
himmelen enten vi er høye eller lave her på jorden. Og 

når vi gjør det Gud har befalt oss i vår stilling, gjør vi en stor 
og hellig gjerning. Den som frykter Gud og elsker sin neste 
som seg selv, ser ikke på sin stand og stilling, men på sin 
Herre i himmelen og sin neste ved sin side som trenger hans 
tjeneste. For den som er i en lederstilling, er der ikke for å 
fylle seg selv, men for å tjene Gud og sin neste. Derfor synger 
Brorson om kjærligheten at «Den herskerstav kan bære og 
hver manns tjener være.»

Spørsmål til ettertanke og samtale:

1. Hva er felles for herrer på Bibelens tid og arbeids- 
  ledere i vår tid?

2. Hvordan kan de misbruke sin makt?
3. Hvordan kan vi anvende den gylne regel på  

  overordnede og underordnede?
4. Hvordan skal herrer være mot sine tjenere?
5. Nevn gode og dårlige eksempler på herrer?
6. Hvorfor er en lederstilling også en tjenerstillig?

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

Del 25
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– Uretten har dannet mønstre 
og fortsetter i dag
Sannhets- og forsoningskommisjonen – er den relevant for nordmenn? 
spør Knut Petterson i denne kronikken om kommisjonen som skal granske 
fornorskingspolitikk og urett overfor samer, kvener og norskfinner. 

Av Knut Petterson

Gjennom mine 26 år som dommer 
i Oslo tingrett lærte jeg mye om 
betydningen av relasjoner. Diag

nosen pollenallergi førte meg til Indre 
Finnmark tingrett der jeg var konstituert 
deler av året gjennom 11 år. Det ble en 
lærerik og tankevekkende avslutning på 
dommerkarrieren. Jeg fikk innblikk i nye 
deler av jussen. Men den viktigste lær
dommen var at verden ser annerledes ut 
fra den andre enden av landet. Det hand
ler om perspektivet for virkelighetsopp
fatning og historieskriving. Det handler 
om å skifte briller. 

Jo mer jeg lærer og forstår om koloni
seringen av Sápmi (Sameland), desto mer 
slående blir majoritetssamfunnets mangel 
på kunnskap og interesse for temaet. 
Kommisjonen som nå er oppnevnt er en 
anledning til bevisstgjøring. 

 I Norge snakker vi ofte og høyt om 
menneskerettsbrudd i andre land. Nå skal 
vi selv under lupen. 14. juni oppnevnte 
Stortinget «sannhets og forsonings
kommisjonen» som skal granske fornor
skingspolitikk og urett overfor samer, 
kvener og norskfinner. Leder for kommi
sjonen er Dagfinn Høybråten. Arbeidet 
skal pågå i fire år. 

Samer er anerkjent som urfolk i Norge, 
dvs. de var etablert på det som nå er norsk 
territorium før statens grenser ble fast
lagt. Kvener/norskfinner er definert som 
nasjonal minoritet. 

Kommisjonens oppgave er tredelt: 
Historisk kartlegging, undersøke virknin
gene av fornorskningspolitikken i dag og 
foreslå tiltak for videre forsoning. 

Forsoningsarbeid er dermed et viktig 
element i kommisjonens mandat. Lik
nende prosesser har pågått i mer enn 40 
land. Også Sverige og Finland planlegger 
sine kommisjoner. 

Forsoningsprosesser på individnivå 
har et solid fundament i Norge gjennom 
Konflikt rådet, ikke minst inspirert av 
avdøde professor Nils Christie. Kon
fliktrådene har gjennom nesten 40 år 
utviklet metoder og et teoretisk grunn

lag for dialog fra topartsmekling til stor
møtemetodikk. 

Våre handlinger har ikke bare betyd
ning for de direkte involverte parter, 
men påvirker også livene til en lang 
rekke mennesker rundt primærpartene. 
Gjennom å invitere alle som berøres inn 
i prosessen, legges til rette for innsikt, 
vekst og forsoning både på individ og på 
gruppe nivå. 

Gjennom den nyoppnevnte kommisjo
nen er vi i ferd med å løfte denne prak
sis til et, i norsk sammenheng, nytt nivå. 
Temaet «fornorskningspolitikk og urett 
overfor samer, kvener og norskfinner» 
berører selvsagt samene som urfolk i til
legg til den kvenske/norskfinske mino
riteten. Men det berører også den andre 
parten, det norske storsamfunnet. Og en 
forsoning forutsetter at også majoriteten 
involveres i såvel prosess som resultat. 

Og hvem er storsamfunnet? Hvem har 
ansvaret for «fornorskningspolitikk og 
urett»? Staten selvsagt, representert ved 
en lang rekke statlige etater, men også 
andre offentlige og private organer. Men 
storsamfunnet er også sammensatt av 
enkeltindivider. Enkeltpersoner og fami
lier som flyttet og koloniserte Sápmi var 
drevet av ønsket om et bedre liv. Nord
Norge ble en gang kalt «fattigmanns 
Amerika». Statens politikk gjennom 
århundrene oppmuntret til og la til rette 
for gårdsdrift og annen virksomhet i kon
kurranse med samiske næringer. 

I dag er samer en minoritet, også i 
samiske kjerneområder (unntatt Kara
sjok og Kautokeino). Men viktigere er at 

samer er marginalisert i statlig politikk og 
i samfunnsdebatten. Rasisme mot samer 
er utbredt på mange områder. 

Kommisjonen skal arbeide med konse
kvensene av koloniseringen av det som 
ble den norske delen av Sápmi. Mange 
samer har tapt språk, kultur og identitet. 

Langs kysten er sjøsamisk kultur sterkt 
truet. I sør-samiske områder fra Hedmark 
og nordover er kultur og språk nær ved å 
forsvinne. Det samme gjelder lulesamisk 
i Nordland. 

Reindriftssamer fra Hedmark til Finn
mark har mistet beitearealer i konkur
ranse med saue og melkebønder, indus
tri, kraftutbygging og turisme. Det gjelder 
ikke bare norske reindriftssamer. Også 
samer på svensk side har fått problemer 
med å bruke sine tradisjonelle sommer
beiter i Norge. Etablering av statsgrenser, 
og i særdeleshet stengning av grensene, 
fikk og har den dag i dag store konse
kvenser for en reindrift som er avhengig 
av naturlig trekk mellom årstidsbeitene. 

Mandatet for kommisjonen angir at 
en hovedmålsetting er «etablering av en 
felles forståelse av fortiden og bredere 
kunnskap om vår felles historie». 

Grønlands Forsoningskommisjon av  
sluttet sitt arbeid for et drøyt halvår siden. 
Kommisjonen var et internt grønlandsk 
anliggende uten deltakelse fra den danske 
stat. Daværende statsminister i Danmark, 
Helle Thorning-Schmitt, sa allerede i 
2013 at: «Vi har ikke behov for forsoning, 
men jeg har full respekt for, at det er en 
diskusjon som opptar det grønlandske 
folket.» 

Nytt fra Sapmi

Fra filmen Sameblod. Foto: Red.
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MAJAVATN OG HELGELAND SOM SAMEPOLITISK ARENA, 

sett i et historisk, lokalt, allsamisk  
og urfolksperspektiv

Det var temaet som samlet samer og nordmenn til seminar  
på Seltie gåetie – den samiske kulturparken på Majavatn lørdag  
16. juni. Etter seminaret var det festmiddag på samfunnshuset,  

og søndag var det gudstjeneste i Majavatn kapell til minne  
om dem som druknet i bussulykken på Dunderland i 1948.  

Nedenfor er gjengitt utdrag fra noen av foredragene.

Tekst og foto: Øyvind Fonn

Samepolitiske røtter på Helgeland

Håkon Hermanstrand er stipendiat ved Universitet Nord på 
Levanger og holder på med en doktorgrad i sørsamisk his
torie. Han hadde 
gjort et utvalg av 
enkeltkilder og 
enkeltpersoner 
som viste at en 
rekke sørsamer 
har hatt innfly
telse eller vært 
direkte politisk 
aktive på Helge-
land. Fra 1600tallet har en fortegnelser over samer som hadde 
titler og offentlige embeter som lensmann, fogd og lagrette
medlem. Dette var personer som på vegne av kongen måtte 
utøve et politisk og samisk skjønn, også i grensespørsmål. På 
1700 og 1800tallet er det samer som både tar til motmæle 
eller støtter opp om vekkelser. Samer går rettens vei i flere 
reinbeitekonflikter og vinner i ett tilfelle i høyesterett. For 
øvrig er det mest tap, og det fører etter hvert frem til at flere 
sørsamer tar initiativ til det første landsmøtet i 1917.

– Historien viser at det har vært samepolitisk vilje i flere 
hundre år til å jobbe for sitt eget og sørge for at en kunne 
forbli samisk.

Samepolitisk virksomhet på Majavatn og ellers på 
Helgeland 1917-1948

Bård Berg er førsteamanuensis ved Uni
versitetet i Tromsø, og foredraget bygget 
hovedsakelig på hans to bøker Reindrifts
loven av 1933 og Næring og kultur – Norske 
Reindriftsamers Landsforbund 50 år. Plas
sen tillater dessverre ikke noen gjengivelse 

av hans interessante foredrag, men det kan leses på www.
samemisjonen.no under artikler.

Ungdommenes kamp mot norske vindkraftutbyggere 
i Gaelpie
Siste foreleser innenfor temaet samepolitikk er 23 år gamle 
Ina Therese Sparrok. Hun har fagbrev innenfor reindrift, og 
driver med sitt yrke på fulltid. Hun er vokst opp i denne delen 
av Saepmie, nemlig Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt som 
ligger sør i Nordland og nord i Trøndelag.

Hennes bestefar opp
levde at tre fiskerike vann, 
med omkringliggende fro
dige rein beiteland, ble ned
demmet til et stort dike, 
og at simlene kom og ikke 
klarte å finne beiteområdene 
sine. – Hans arbeidsplass 
ble totalt ødelagt, og olde
far kalte den nye sjøen for 
Falskhetens vatn, forteller 
Sparrok.

Da hun ble kjent med pla
nene om en vindmøllepark 
ved Gaelpie, Kalvvatn – der simlene kalver, og så bilder med 
de 70 vindmøllene plassert i terrenget, ble hun og andre unge i 
distriktet skremt. Og sinte, for nok en gang skulle de bli over
kjørt, og nok en gang skulle det ikke tas hensyn til reindriften. 

 – Vi unge bestemte oss da for å gjøre alt vi kunne for å 
bevare våre beiteområder. Og den første som gjorde noe, var 
Elsa Marja Kappfjell. Hun skrev et leserinnlegg som fikk 
veldig stor oppmerksomhet og gjorde saken kjent.

Etter dette gikk kampen inn i ulike faser. Markering inne i 
Gaelpie hvor Ina Therese Sparrok inviterte fylkesmenn, ord
førere, NRL, Sametinget og media. På reingjerdet hadde søs
teren Mia sprayet slagordet La fjellene være! Ett år senere 
hadde de markering når Olje og energidepartementet var på 
sluttbefaring. De unge reindriftssamene leste da opp en apell. 
– Vi ungdommer i Voengelh Njaarke reinbeitedistrikt har 
vokst opp mellom disse fjell og daler, og det var en selvfølge 
at det var hit vi var født og det var her man skulle leve!

Slik starter appellen som i klare ordelag skildrer uretten 
og diskrimineringen. Sparrok forteller videre hvordan FN ga 
støtte til deres syn, og hvordan departementet til slutt skrinla 
planene. – Ingen var lykkeligere enn oss! Etter så mye jobb 
og slit var det så godt at vi vant denne kampen. Vår stemme 
veide tyngst og vindkraften måtte flytte fra vårt område. Og 
det er det urettferdige – nå skulle man heller bygge i et annet 
reinbeiteområde. Det ble ingen langvarig glede siden de sa nei 
i vår sak og ja til noen andre. – Har du tid og mulighet, så dra 
rundt på markeringer. Jo flere vi er, desto større sjanse for at vi 
i lag kan vinne kampen mot rasering av reinbeiteland.

Hun avslutter med et slagord på sørsamisk, som på norsk er: 
La fjellene leve! Og høster stor applaus.

Sigbjørn Dunfjeld 
var dagens 

konferansier.

God servering var 
besørget av Betty 
Kappfjell m.fl.



Fra minnegudstjenesten i Røyrvik. 
Kranser som skulle legges på gravene 
til sju omkomne fra Røyrvik. 
Foto: Prest Einar Bondevik.

Etter minnegudstjenesten i Røyrvik kirke, 
gikk de pårørende til sine graver. 
Foto: Prest Einar Bondevik.

Reindriftskonsulent Einar Lyftingsmo sa 
noen tiår etter ulykken: «Ulykken der 16 
samer omkom, var et stort skadehogg 
inn i det sørsamiske miljø.» Kilde: Nils 
Aksel Danbolt Mjøs. Foto: Red.
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ved Majavatn, Røyrvik og Mo i Rana sommeren 2018

Gylne øyeblikk fra 
minnemarkeringene

Budskapet på 
klokken i Majavatn 
kapell: ”Klokke! ton 
ditt budskap ut over 
fjell og dal; same, 
nordmann, elsk din 
Gud, hør og lyd hans 
bud!” Foto: Red.

Etter festmiddagen på Majavatn samfunns-
hus var det tid for fotografering i den lyse 
sommerkvelden. Foto: red.

Etter minnegudstjenesten i Mo kirke 
stilte deltagerne opp for fotografe-
ring. Her var representanter fra de 
pårørende, Sametinget, kommu-
nene, lokalbefolkningen og ellers 
tilreisende. 
Foto: Geir Gisnås, informasjonsleder 
Rana kommune.

Hovedmarkeringen i Rana var ved selve 
minnestøtten. Kaja-Regine Bientie frem-
førte sin egen joik som et uttrykk for 
sorgen over de 16 omkomne. Det var 
mange taler og hilsninger som konkur-
rerte med støy fra biler, helikopter og 
anleggstrafi kk. Da Kaja-Regine skulle 
fremføre sin noe dempede og lavmælte 
joik, ble det forunderlig stille ... Foto: Red.

Etter markeringen ved støtten i 
Dunder landsdalen, var det fest-
middag, sponset av Rana kommune, 
på Storli Camping der Toamma 
Bientie m. familie var verstkap.
Foto: Red.

Undertegnede fi kk bringe en hilsen 
på vegne av Norges Samemisjon 
med takk til arrangørene for en 
fantastisk dag i Rana. Og overfor 
bladets lesere vil jeg ellers få si at 
disse markeringene har betydd mye 
for meg som redaktør. Det la seg 
ikke til rette med besøk i Røyrvik, 
men jeg oppfordret ei dame 
hjemme i Namsos, som jeg setter 
stor pris på, og som mistet sin bror 
i ulykken, om å dra. Og hun reiste, 
Inga Toven 100 år!
Hilsen Øyvind Fonn.
Foto Geir Gisnås
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Bli med Ol-Nilsá 
på en liten minnemarsj
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Ol-Nilsá var en verdig og dyktig deltaker under minnemarkeringen ved 
Majavatn kapell søndag 17. juni. Han og familien Päiviö bor i Karesuando 
i Sverige, og denne helgen treffer han flere slektninger, blant annet 
bestemor som bor på Trofors. Han har vært med på et eget barne opplegg 
helgen gjennom. Og så kommer høydepunktet på søndag:

Han har i løpet av helgen øvd på barnesanger. Her sam-
men med koret, trosopplærer Meerke Krïhke L. Bientie, 
prest Einar Bondevik og forsanger Charlotta Kappfjell.

Målet er nådd. 
Ol-Nilsá og 
mamma Siri Kapp-
fjell Päiviö og 
bestemor Eli Kapp-
fjell er fremme ved 
minnebordet hvor 
slektninger hedres.

Ol-Nilsá har fått utdelt en lysholder 
med et av navnene på de 16 omkomne. 
Lyset skal han tenne inne i en gåætie.

Her står han sammen med 15 andre som snart 
skal gå i prosesjon opp til kapellet. Fremst skal 
en eldre same gå med sekk og bjelle. 

Ol-Nilsá på vei inn i kapellet til minnegudstjeneste. 
Vi andre følger på mens sangen Gaavalohke – 
Lederein – synges og nynnes.

Som Stortingets vedtak viser er situ
asjonen annerledes i Norge. Stortinget 
anerkjenner at det er behov for forsoning 
på begge sider. Hva skal til for i løpet 
av fire år å etablere «en felles forstå
else»? Mandatet sier ikke mye om det. 
Signalene som gis er på et rent prak
tisk/teknisk plan (eks «bruk av digitale 
medier»), mens bruk av gjenopprettende 
prosesser, slik bl.a. Konfliktrådet har 
utviklet, ikke er nevnt. 

Samer har gjennomgående lav tillit 
til norske myndighetsorganer. Det er et 
direkte resultat av fornorskningspoli
tikken. Rasisme mot samer gjør at tillits
utfordringene ikke bare gjelder i forhold 

til statlige organer, men på alle nivåer i 
samfunnet. 

Kommisjonen vil få høre en mengde 
historier og eksempler på fornorskning 
og kolonisering. Men historiene vil ikke 
bare være ment for kommisjonens med
lemmer. Historiene fortelles like mye 
til deg og meg, Ola og Kari Nordmann. 
Først når folk flest åpner opp og tar i mot 
fortellingene, er mellomfolkelig for
soning mulig. 

Historiene som fortelles vil gi lærere 
i hele skolesystemet mye å jobbe med. 
Men også voksne nordmenn kan reflek
tere over at historien har vært syste
matisk urettferdig. I møtet med stor

samfunnets vekstbehov har samiske 
rettigheter tapt. I stor grad har det skjedd 
uten kompensasjon. Skal nordmenn flest 
føle skyld for slik urett? Har vi et kollek
tivt ansvar? Vi kan ikke endre historien, 
men vi kan påvirke fremtiden. Dette 
gjelder ikke bare urett som skjedde i tid
ligere tider. Uretten har dannet mønstre 
og fortsetter i dag. 

Kan vi snakke om forsoning om ikke 
uretten opphører? Eller har uretten på 
gått så lenge at den har blitt rett? 

Jo, sannhets og forsoningskom mi
sjonen er relevant for nordmenn.

Publisert 29.8.18 på 
www.juristkontakt.no. Trykket i SV 

med forfatterens tillatelse.

Uretten har dannet mønstre ...  Fortettelse fra s. 7  



Borgny Persen er kontaktperson for 
misjonshuset.

- Vil dere være med å be for 
den nye bibeloversettelsen?
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Sommeren gikk mot slutten, og det var en god stund siden det hadde 
vært møte på Samemisjonens radiohus i Karasjok. Både misjonsinfor-
masjon, forkynnelse, fellesskap rundt kaffebordet og felles bønnestund 
preget møtene. Forsamlingen ble også minnet om å be for arbeidet med 
den nye bibeloversettelsen til nordsamisk.

Møtene var annonsert ved hjelp 
av plakater, men en liten 
SMSaksjon fra ei i bygda, 

gjorde at det kom flere, særlig på det 
siste møtet.

 Misjonsinformasjonen var todelt. 
Første dagen var det fokus på misjons
feltene som Kola, Finnmark, men også 
på det sørsamiske området. Ulike korte 
filmer ble vist. I talen var det rettferdig
gjørelsen og Jesus som vår stedfortreder 
som ble forkynt. Neste dag var temaet 
helliggjørelsen og Jesus som vår hyrde. 
Informasjonen om misjonen var da om 
støttevirksomheten i Samemisjonen: 
landsmøte, krets og foreningsarbeid og 
arbeidet blant barn og unge. Også her 
med bilder og små filmsnutter som gode 
virkemiddel, og som taler Øyvind Fonn 
hadde skaffet fra ulike reiser og besøk i 
kretsene.

Da ordet ble gitt fritt, var det flere som 
deltok med vitnesbyrd, sang og forbønn 
til forsamlingens oppbyggelse. Særlig 
ble vi grepet av nøden for oversettel
sesarbeidet og sluttføringen med å gi 
en ny hel bibel til det nordsamiske folk. 
Vi fikk forklart hvor krevende det er, og 

hvor viktig det er at bibelen på samisk 
blir etter grunnteksten, og at barn og 
unge som skal lese den, blir opplært og 
glad i skriften. Etterpå ba forsamlingen 
over denne viktige sak. Og det ble uttalt 
et tydelig amen til bønnen: Herre, våk 
over ditt ord! Det kom også frem et 
ønske om at kristne i Karasjok burde 
samles regelmessig til bønn.

 Vi samlet oss tilslutt i lovsangen 
«Salige visshet Jesus er min!» til vak
kert pianospill, hvorpå en av møte
lederne sa: Det var så godt å få synge en 
god lovsang! Det gjør vi så sjeldent på 
Radiohuset.

 Det var representanter fra flere menig
heter og forsamlinger i Karasjok, særlig 

på det siste møtet, og flere ga uttrykk for 
at det var fint å møtes, brødre og søstre i 
troen. 

Mange deltok under møtene
Foruten taleren var det to tolker, to 
møteledere, og en radioteknikker som 
hadde ansvar. Vi fikk og hjelp av «vakt
mester», noen som bakte og kokte kaffe, 
og noen som vitnet, sang og ba i for
samlingen. Dessuten var noen sjåfører 
for andre. Takk til alle som bidrog, og 
takk for et flott møte med Karasjok og 
en lydhør, åpen og engasjert forsamling!

Fotfolket og landstyret møttes på 
Lakselv Misjonshus
Landsstyret var samlet på Karalaks 
24.–26. august. Søndag formiddag var 
viet samling om Guds ord sammen med 
misjonsvenner fra Smørfjord, Billefjord 
og Lakselv. Nils Borge Teigen og Odd 
Eivind Høyvik stod for forkynnelsen og 
flere var framme og vitnet mot slutten, 
før det ble god kaffeservering fra kjøk
kenet. Misjonshuset, som eies av NSM, 
er flittig brukt og tas godt vare på, men 
det er et bønneemne at yngre personer 
etter hvert kan ta over ansvaret for huset.

Kari Margrete Balto holder 
åpningsandakt, mens Anders Sokki tolker.



Gode minner fra Tysfjord og Kautokeino

Anne Lise Ulvestad, født Gjerdebø, driver nærbutikk på 
Vågane utenfor Molde. Hun er vokst opp i nabobygda 
Solemdal, og i unge år reiste hun til Drag i Tysfjord 

for å arbeide på Samemisjonens herberge «Margits Minne». 
Ei dame som het Skredderhaug i Tresfjord anbefalte henne å 
reise dit. Og søstra Solbjørg ble med oppover første året. Her 
bodde fast ca. 15 lulesamiske skoleelever fra mindre boplas
ser innover fjorden mens de gikk på skole på Drag. – Det 
var kjekke barn som ville at vi skulle herme etter dem når de 
snakket samisk. Det fikk vi jo ikke til, og så lo de, forteller 
Anne Lise. – Vi var tre ansatte, Agnar Areklett, Bjørg Færøy 
og jeg. Vi arbeidet veldig godt i lag og var som likeverdige. 
I tillegg til driften av skoleinter natet, tok vi også i mot sjå
fører fra Salten Bilruter og andre overnattingsgjester. Adolf 
Steen (forfatter av flere bøker om misjon blant samer) var ofte 

innom og hadde møter og likte å 
snakke med samene. Far hjemme 
i Molde samlet inn penger til kjøp 
av nye møbler til kafé lokalet.

 På slutten av 60-tallet flyttet 
hun til Kautokeino. Agnar Are
klett hadde da begynt som besty
rer på Kautokeino Fjellstue og 
der trengte de ei kokke. – I travle 
perioder jobbet jeg dag og natt. 
En stor eltemaskin gikk konstant. 
Jeg satte stadig brødeiger, sto opp midt på natten og bakte 
dem ut og satte ny deig. I tillegg til turister, var det spesielt 
flytt samene som brukte stedet under vår- og høstflytting og 
under reinslakting. Jeg måtte ofte passe og stelle små barn i 
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Agnar Areklett til minne 
Agnar Areklett ble født i Masfjorden 30. juni 1922, og døde i sin hjembygd 8. juli 2018, 96 år gammel.

Han var tidlig med i kris
tent arbeid sammen 
med reisepredikanter 

med sang, gitarspill og vitnes
byrd. Blant annet reiste han 
sammen med Samemisjons
predikant Matias Tufteland i sin 
tidligste ungdom. Senere tok 
han kelnerutdannelse i Bergen. 
Helsen var ikke så god siden 
han hadde en forholdsvis stiv 
rygg, og legen uttalte at han 
ville tidlig bli sittende i rulle
stol.

Dette var noe Agnar bestemte seg for å motvirke, og i sin 
iherdighet holdt han rullestolen borte til han hadde passert 
90 år. Etter hvert måtte han ta krykkene i bruk, men med 
dem gikk han så fort at det nesten var vanskelig for vanlige 
folk å følge ham langs veien.

Han reiste mye med Brand-båtene i sin ungdom. Til Finn
mark, i Samemisjonens tjeneste, kom han tidlig på 1960
tallet. Da drev han «Sommerhospits» på Den Samiske 
Folke høgskole i Karasjok. Da Samemisjonen hadde bygd 
ny fjellstue i Kautokeino og åpnet den i 1966, var Agnar 
den første bestyreren. Der ble han i flere år.

Diakon Leif Petter Grønmo var den gang i diakonalt 
arbeid i Kautokeino og ble kjent med Agnar. Han fikk ham, 
etter en stund, med seg til Trastad Gård i Kvæfjord i Troms. 
Leif Petter så nok hvor flink Agnar var med utviklings-
hemmede, og fikk ham også til å ta utdanning på Trastad.

Vel ferdig der ble han bestyrer på en liten institusjon i 
Nordreisa. En liten tid var han på en lignende institusjon på 
Vestnes i Møre og Romsdal. Men han vendte stadig tilbake 

til Finnmark, og Karasjok ble hans hjembygd i mange tiår 
med arbeid på Karasjok familie og daghjem. I Samemisjo
nens hus, Fredheim, bodde han mange år, like til han flyttet 
til omsorgsbolig like ovenfor. Der bodde han til han var 
passert 90, og da flyttet han tilbake til Masfjorden.

Agnar var trofast med i det kristne arbeidet i Karasjok og 
hadde sin faste plass i kirken og på møtene på Den samiske 
folkehøgskole, DSF. Var det tilstelninger, møtte han ofte 
opp på forhånd og var med på kjøkkenet.

I Karasjok Misjonsforening var han også et trofast 
medlem. Da Radio DSF begynte, fulgte han interessert 
med og var en trofast lytter.

I forbindelse med utvidelsen av konsesjonsområdet til 
Tana visste han at vi holdt på å bygge en ny mast på et fjell 
som var så bratt at det ikke var framkommelig med vanlige 
kjøretøy. Han hadde nok hørt på mange av våre samtaler 
om hvordan vi skulle få masta opp. Materialer til instru
menthytta hadde vi trukket opp med jekketalje, og vi hadde 
vært inne på tanken å prøve på samme måte med masta.

Da var det at Agnar kom for å spørre om vi kunne bruke 
helikopter? Kunne vi det ville han betale regningen. Dette 
var typisk Agnar, og masta ble løftet opp av helikopter fra 
nærmeste veg i tre venninger.

Agnar ble begravet fra sin hjembygds kirke fredag den 
13. juli, og lagt i sin mors grav. Det var mest onkelbarn og 
tidligere naboer som var med. Det meste av sitt liv hadde 
han vært i Finnmark, så det var nok få av den vanlige 
befolkningen i Masfjorden som kjente ham.

Fra Finnmark og Karasjok var det mange blomster
hilsninger fra venner og kolleger. Bjørg og Inge Augestad, 
Astrid og meg «representerte» Finnmark i begravelsen.

Vi lyser fred over Agnar Arekletts minne.   
Alf K. Tellefsen

Agnar i sin leilighet i 
Karasjok i 2010. Foto: 
Leif Petter Grønmo.



Sagt om Luidmila
«Ludmilla, som nå er barnearbeider i misjonen, har en 
aktiv arbeidsdag. Da vi kom til Lovozero, var hun i full sving 
med å planlegge et nytt prosjekt for ungdommene. De 
skal tegne og illustrere Jesu kjærlighet på store ark. Disse 
arkene skal de etterpå henge ut på gjerdet som omkranser 
hele Virma-huset. Slik vil de vise for menneskene i Lovo-
zero at de har en Frelser som elsker dem. Dagen etter var 
Ludmilla i Revda for å ha barne- og ungdomsmøte der. Det 
var masse gutter som kom, noen jenter også. Etter kvel-
dens møte hadde noen av guttene spurt om de kunne ta 
med seg noen venner til neste samling, og det sa selvføl-
gelig Ludmilla ja til.»

Av Sølvi Endresen i Samenes Venn nr 4 2007
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John Sørensen Moe til minne
John Sørensen Moe døde på St. Olavs Hospital lørdag 11. august, 88 år gammel. 

Han hadde vært der en kortere periode. John ble begravet fra Klæbu kirke 17. august. 

John Sørensen Moe ble født i 1930, 
og hadde sin oppvekst i Larvik. I 
ungdommen forsøkte han forskjellig 

arbeid, var noen år i lære og arbeidet hos 
en møbeltapetserer. Han kom etter hvert 
inn i helsesektoren, og omkring 1960 kom 
han til Trøndelag. Han ble her kjent med 
Anna (Volden fra Snillfjord), som han 
ble gift med, og de bosatte seg i Klæbu. 
De fi kk i løpet av noen år fi re gutter, og 
John utdannet seg som vernepleier. John 
arbeidet i mange år ved Hallsetheimen 
(tidl. Klæbu pleiehjem), og i 1981 ble han 
bestyrer ved Bråliheimen som Samemisjonen drev på 
Byneset ved Trondheim.

John gjorde en stor og fi n innsats som bestyrer av Brå-
liheimen i ca 10 år. John var glad i beboerne, og dette var 
gjensidig. I 1991 kom HVPU-reformen som medførte at 
beboerne på Bråliheimen skulle fl yttes til sine opprinne-
lige hjemkommuner, og at Bråliheimen ble nedlagt. Dette 
var en tøff prosess for beboerne, men også for de ansatte 
ved institusjonen.

Dette tok på Johns helse, men snart spurte han om 
Samemisjonen hadde bruk for ham som emissær. Han 
gikk et år på Bibelskolen i Trondheim, og begynte da i 
denne tjenesten omkring 1993. Han var «ansatt» i ca halv 
stilling som frivillig medarbeider – uten lønn. Denne stil

lingen hadde han ikke lyst til «å si opp», 
men årene og helsesituasjon krevde sitt, 
og det ble gradvis nedtrapping til det for 
noen år siden ble slutt på reisevirksomhe
ten. Men helt til det siste åpnet Anna og 
John heimen sin for møter for Samemisjo
nen (og andre).

Drivkraften i Johns engasjement var en 
kjærlighet til Jesus. Han fi kk møte Jesus 
i ungdommen, og dette var han takknem
lig for, og ville så gjerne at andre skulle få 
se Frelseren. Samemisjonen fi kk glede av 
Johns store engasjement i over 30 år, men 

lokalt engasjerte han seg i søndagsskolen, fl ere kristne 
organisasjoner og i Klæbu menighet. I møte med men
nesker var John en humørspreder, og han var ofte direkte 
i samtale med andre. Men du merket hans kjærlighet og 
omsorg.

Savnet etter John er stort hos mange av oss, men aller 
størst er det nok for deg, Anna!

Ved begravelsen i Klæbu kirke den 17. august fi kk vi 
tegnet et fi nt bilde av en engasjert person, ikke minst som 
familiefar, bestefar og oldefar. Det var fl ere hilsener, og 
Jon Amundal hadde en hilsen og takk fra Samemisjonen.

I takknemlighet lyser vi fred over John Sørensen Moes 
minne. 

Av Jon Amundal

Hun var diokani og 
barne og ungdomsar
beider for Norges Same

misjon på Kola i mange år. Det 
var derfor naturlig at Samemi
sjonen deltok med støtte og en 
hilsen i anledning begravelsen.

Liudmila var en snill og venn-
lig person som alltid ville hjelpe 
andre mennesker. Nå er vårt 
håp til Gud at hun nådde fram 
til oppstandelsen fra de døde, 
på grunn av Jesu død og oppstandelse for vår skyld.  
Må Gud velsigne hennes gode minne blant oss! 
 

Liudmila Rusinova til minne
Av Svetlana Sedneva, tolk og koordinator på Kola-halvøya

Vår gode medarbeider, Liudmila Rusinova, er gått bort og ble begravet i Lovozero torsdag 30. august. 
Hun var født 29. desember 1953 og døde 27. august, 64 år gammel.

Liudmila Rusinova. 
Foto: Privat
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Suppekjøkkenet 
– 20-årsjubilant med knoppskyting

Svetlana Sedneva, 
tolk og koordinator

Sommeren er over, og det har vært en periode 
med lite aktiviteter i menighetene. Folk er på 
ferie, fisketurer, sopp- og bærplukking, og 
om to til tre uker kommer tiden for høsting 
av poteter i Lovozero kommune. Alt dette er 
viktig for å klare seg ut over vinteren. 

Jeg og Natalia Duzhilova 
begynner nå å planlegge 

vårt arbeid som skal utføres i 
løpet av høsten og vinteren i 
Murmansk region. Og det blir 
vel noen felles prosjekter med 
presten Aleksandr Volchok og 
Murmansk menighet. 

I samarbeid med organisa
sjonen «Hjelp Kola» i Nord-

Troms starter vi opp igjen pro
sjektet «Suppekjøkken» for 95 

– 100 barn i landsbyen Revda. Revda er en gruveby, 
men på grunn av lave inntekter er det flere familier 
som gjerne vil ha hjelp fra suppekjøkkenet.

Suppekjøkkenet var i drift til februar i år, og flere 
barn har spurt Natalia Duzhilova, som bor i Revda, 
om ikke kjøkkenet vil fortsette med matserveringen. 

Jeg vil også benytte anledningen til å takke alle 
nordmenn som har vært med å støtte suppekjøkkenet 
opp gjennom årene. I år er det 20års jubileum for 
dette sosiale og diakonale tiltaket. Det første suppe
kjøkkenet ble startet av Norges Samemisjon i 1998, 
som drev det i mange år. Jeg vet at det er mange 
mennesker fra hele Norge som var med å samle inn 
midler til dette prosjektet. Jeg ønsker dere alle Guds 
velsignelse for all støtte og forbønn opp gjennom 
årene som er gått. De tre siste årene har arbeidet 
offisielt blitt gjennomført av organisasjonen «Hjelp 
Kola».    

Akkurat nå er vi i forhandlinger med  å inngå en 
ny avtale med skolen siden maten, som gruvedriften 
produserer,  serveres på skolekantina. Avtalen skal 
gjelde fra i høst til neste sommer, og gi barna mid
dager mandag, onsdag og fredag.

Så er det planer om å starte pilotprosjektet «Sup
pekjøkken for voksne» i Revda. Da er det tanken å 
servere gratis middager til ca. 15 personer i gruve
driftens egen kafé to ganger i uka, tirsdag og tors
dag. Disse voksne har familier med flere barn, er 
pensjonister eller er uføretrygde. 

Så fortsetter vi ellers med diakonalt arbeid som 
«Nabohjelp», «Studenthjelp» og «Enkelthjelp» til 
folk som er i nød. Det kjøpes matvarer til folk, deles 
ut klær osv. Ja, vi trenger deres støtte til å drive 
diakoni på Kolahalvøya. Og vi ser fram til å treffe 
forkynnere fra Norges samemisjon som vil komme 
med Guds ord til oss på Kola fra høsten av.

Hilsen fra familien Rublev

Kjære brødre og søstre! Vår familie, meg selv, min mann og våre 
to små døtre, ønsker å uttrykke vår dype takknemlighet for 

økonomisk støtte til oss i år! Vi er frivillige i vår kirke i Murmansk. 
Nå er jeg i fødselspermisjon med vår yngste datter.

Min mann, Sergei, jobber som vaktmann på et barnehjem. Han er 
nattevakt på barnehjemsområdet. Sergei får lav lønn for sitt arbeid. 
Foreløpig har vi ikke mulighet til å se etter et annet arbeid for få 
ekstra inntekter. Men vi gleder oss over det vi har i dag. Herren tar 
vare på oss gjennom dere. Takk, kjære venner, for denne oppmerk
somheten og omtanke! Må Herren Jesus velsigne deres hender, 
hjem og familier. Hilsen Olesia

Menigheten i Lovozero:

Ivan Demko forteller: «Det er ikke helt riktig å si «menighet» 
siden den ikke er juridisk registrert som organisasjon i Lovo

zero på samme måte som forsamlingene i Revda og Kandalaksha. 
Offentlig er det riktig å si «en religiøs luthersk gruppe», men vi 
kaller dem for menigheter.   

Vi starter å holde kristne møter i Lovozero fra begynnelsen av 
september. Selv kommer jeg til å begynne med grunnkurs i teologi 
i SanktPetersburg fra slutten av september eller i begynnelsen av 
oktober. Jeg har planer om å studere for å bli prest i Lovozero kom
mune.»

– Dette er planene, så vil tiden vise om vi får vår egen prest av 
lokale folk. Må Gud hjelpe ham på hans veier, og vi ønsker ham 
Guds velsignelse, tilføyer Svetlana som selv er oppvokst i Lovo
zero.

Olesia og Sergei og barna, Serafima og Sofia har fått Nabohjelp
støtte fra oktober 2017 til juni 2018. Foto: Svetlana Sedneva

Ivan Demko 
(t.v.) på 
besøk hos 
forsamlingen 
i Revda. 
Foto: Natalia 
Duzhilova.
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Kretsene i Norges Samemisjon

Troms krets
Karstein Mortensen, administrasjonssekretær
Telefon: 922 43 778
karstein.mortenson@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: 901 81 779
E-post: more.krets@samemisjonen.no

Bergen krins
Ingebjørg Hoff Kaldestad, kontormedarbeider
Telefon: 488 99 743 / 56 38 93 15
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
Ole Kristen Wastvedt, kretssekretær
Telefon: 909 21 902
E-post: oslo-romerike.krets@samemisjonen.no

Finnmarksarbeidet
Nils Borge Teigen, kontaktperson
Telefon: 900 63 286

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

Samemisjonens nærradio

Radio DSF
Tormod Gusland,
radiomedarbeider og ansvarlig redaktør
 
Telefon: 905 59 882
E-post: post@radiodsf.no
Kontonr.: 4932.63.30026

For sendetider se:
www.radiodsf.no

Gode minner fra Tysfjord og Kautokeino Fortettelse fra s. 12  

komser og kjøpte mange bleiepakninger på sam virkelaget. Jeg husker en 
sommer at jeg hadde én uke ferie da søstra mi skulle gifte seg. Mer ble det 
vel ikke de tre årene jeg var der.

 – Jeg minnes flere navn som Brustad, Tellefsen, Paulen og ikke minst 
Ellen Sara. En kveld var vi invitert i bursdag til Søster Anna. Gradestokken 
viste 52 minusgrader og månen var tredobbel. Senere på kvelden måtte to 
av oss til lege, strømpebuksene hadde frosset fast til huden, forteller Anne 
Lise og ler. Samene i Kautokeino sydde kofte til henne. Den er i bruk hver 
6. februar. Da har hennes niese, Kristin, den på seg i en barnehage i Molde 
hvor hun arbeider, avslutter Anne Lise. 

Tekst og foto: Øyvind Fonn

NYTT fra landsstyret
Landsstyret var sist samlet i Tromsø 3.–4. april.  

Her er utdrag av saker og vedtak.  Forts. fra forrige nummer.

Personalnytt:
– AU foretar jobbintervju med aktuell person for en administrativ stil ling 
på 50 % ved hovedkontoret. Stillingen inneholder også for kynneropp-
gaver i Troms krets og i Russland, samt oppgaver knyttet til radio DSF.

AU fattet vedtak 19.4 om at LS kaller og tilsetter Pål Are Andersen fom. 
august 2018. Andersen skal også være stedfortreder for daglig leder. 
(AUs protokoll ble godkjent av LS i møte 24.8.)

Radio DSF
– Konstituert redaktør og styret i radioen bes sette i gang en prosess 
for å få ansatt en ny redaktør til radioen. Ansettelsen skjer innenfor 
rammen av å øke staben med 70 prosent.
– På bakgrunn av nye opplysninger om utbyggingsalternativer, tilrår 
LS en begrenset utbygging av DAB på Oalgevarre i Karasjok.

Hilsen til staten Israel
Landsstyret sender brev til ambassaden med hilsen i anledning 
statens  70-årsjubileum.

Nytt medlem til styret for bladet Nuorttanaste
Bernhard Iversen er valgt.

Neste møte i LS
Avholdes ved Karalaks Misjonssenter 24. og 25. august.

2 x 80 år
Vi vil gratulere våre trofaste støttespillere og tid-
ligere medarbeidere, Elsa og Torbjørn Pettersen, 
som begge fylte 80 år i sommer. De har blant  
annet vært ansatt ved DSF i Karasjok, og er  
bosatt i Balsfjord i Troms krets. Takk for støtte,  
med ønske om Guds signing!

I neste Samenes Venn
Kyst- og sjøsamekulturen i Porsanger 
omtales i neste Samenes Venn. Det 
blir også glimt fra 50-årsjubiléene 
ved Ifjordfjellet og Šuoššjávri kapeller 
og fra årets sommerstevner. 
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Til ettertanke

Kjærligheten … 
gleder seg ikke over uretten,  
men har sin glede i sannheten

Av Gjermund Aglen 

I Ef 4:15 oppfordrer Paulus oss til å være sannheten tro i kjær-
lig het. I verset før sier han; «Så skal vi ikke lenger være umyn-
dige småbarn, ikke la oss kaste hit og dit og drive omkring 
ved hvert eneste vindpust av ny lære, så vi blir et bytte for 
menneskers falske spill og listige, for  førende knep.»

Kan dette være aktuelt i dag? 
Falskt spill, listige, forførende 
knep? Vindpust av ny lære?

 Så er det som forfatteren George 
Orwell sa det; «The further a society 
drifts from the truth, the more it will 
hate those that speak it.» Desto lenger et 
samfunn driver fra sannheten, desto mer 
vil det hate dem som taler den. Men det 
får våge seg, Jesus ble hatet for sann
heten, Hitler ble elsket for en løgn.

Kjærligheten har sin glede i sannheten, 
ikke i urett. Hva gleder vi oss over? Lar 
vi oss drive av medvind og oppdrift av 
ny lære, eller går vi i motvind og holder 
fast på sannheten? Jeg tror nemlig at det 
å være sannheten tro i kjærlighet bare er 
én side av saken. Jeg tror også vi skal 
være kjærligheten tro i sannhet. Jeg tror 
ikke det er mulig å være kjærligheten 
tro, uten i sannhet.

Én ting er å tro på en løgn, det er å ta 
oppriktig feil, og det er menneskelig. En 
helt annen ting er å godta det man vet er 
urett. Da er man verken sannheten eller 
kjærligheten tro.

[…] «When we love, we earn the right 
to speak the truth. When we speak truth, 
we show the world we truly love.» (Cas
ting Crowns) Når vi elsker, fortjener vi 
retten til å snakke sant, når vi snakker 
sant, viser vi verden at vi i sannhet elsker. 
Sannheten er ikke alltid behagelig, den 
kan svi, den kan begrense og utfordre 
oss. Det samme kan sies om kjærlighe

ten. Det er ikke alltid sann
heten gir meg det jeg vil ha, 
men likevel er det den som 
gjør fri. Det er sannheten 
om meg, hvem jeg er, hva 
jeg har gjort. Det er sann
heten som gjør meg fri fra 
livsløgn og selvbedrag. Det 
er sannheten som gjør at jeg 
ikke trenger å gå i mørket, men kan få 
komme fram i lyset med mine feil, mine 
synder, mine mangler og jeg kan få dem 
tilgitt. Jeg trenger ikke forsvare eller 
unnskylde dem. Jeg kan snakke sant, og 
få Guds nåde og tilgivelse. Det er også 
sannheten om hvem jeg er i Kristus, om 
hva Gud har skapt meg til.

Det er sannheten om Gud, sannheten 
om Jesus, det er sannheten i Guds ord. 
Det står i Johs 8:31–32; «Hvis dere blir 
i mitt ord, er dere virkelig mine disi
pler. Da skal dere kjenne sannheten, og 
sannheten skal gjøre dere fri.»

Hvis dere blir i mitt ord. Kjærligheten 
har sin glede i sannheten, sannheten er 
i Guds ord; kjærligheten har sin glede i 
Guds ord.

Jesus elsker deg som du er, der du er, 
det er kjærligheten. Men den er mer, 
Han elsker deg for høyt til å la deg være 
den du er, der du er. Han vil gjøre noe 
mer, skape noe nytt. Jesus kom ikke til 
verden for å bekrefte din livsstil, for å 
velsigne dine valg, for å polere gamle 
Adam. […] Han kom for å skape noe 

nytt. Han kom for å forvandle deg; det 
er sannheten, og det er kjærligheten. 
Jesus døde for oss, da vi ennå var syn
dere, for å sette oss fri fra synden! Er det 
ikke dette vi tror på?

 
Kjære Jesus, hjelp meg å være sann-
heten tro i kjærlighet, og kjærligheten 
tro i sannhet! Amen.

Hentet fra www.namsos.frikirken.no. 
Trykt med tillatelse. Noe bearbeidet.

    

Om jeg taler med menneskers og englers tunger, men 
ikke har kjærlighet, da er jeg en lydende malm eller en 
klingende bjelle, 1 Kor 13:1. Foto: Red.

 
Har du studert dette bladet?
Da kan du svare på denne quiz’en.  
Send svaret til redaktøren innen 
5. oktober og bli med i trekning av 
2 gevinster.

1. Hva slags fugl flyr på forsiden?

2. Hvor i Bibelen står budet som vi  
kaller Den gylne regel? 

3. Hva slags yrke har 
 Ina Therese Sparrok? 

4. Hvem var Liudmila Rusinova?


