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Stoff  til Samenes Venn:
Vi mottar gjerne artikler og bilder med 
glimt fra vårt mangfoldige arbeid.

Kristne bør ha en alkoholfri livsstil
Av Kretsstyret i NSM – Møre og Romsdal krets 

Det nærmer seg jul. Styret i Norges Samemisjon, Møre og Romsdal krets, 
vil uttale følgende: 
Vi ser med uro på økende alkoholbruk i kristne miljøer. Særlig i ungdomsmiljøene. 
Som kristne bør vi vise ansvar og gå foran med et edruelig og godt eksempel. Spe-
sielt de som har lederansvar.

Alle familier – barn og voksne – bør få oppleve en alkoholfri og glad jul. Vi utfor-
drer alle kristenledere til å snakke om dette nå i adventtiden. Saken er for alvorlig til 
å bli forbigått i taushet. Alkoholmisbruk er vårt største sosiale problem. 

Vis ansvar! Skap trygghet og glede denne julen!

Kongens 
fortjenst medalje er
tildelt Inga T. Hætta
«H.M. Kongen har tildelt Inga Johansdatter 
Turi Hætta Kongens fortjenstmedalje for 
hennes innsats for søndagsskolene i Kauto-
keino og hennes generelle samfunnsnyttige 
innsats i kommunen.»

Dette stod å lese på 
www.fylkesmannen.no/fi nnmark 4. oktober. 
Samenes Venn gratulerer så mye! 
Om litt av hennes liv og virke kan man lese i 
vårt blad nr 7, 2017.

Nyttårsfest for Bergen krets 
5. januar kl 16.00 Tørvikbygd bedehus

Tale og misjonsinfo ved Øyvind Fonn. 
Sangopptreden, bevertning og kollekt. 

Merk klokkeslettet. 

Velkommen!

Vi skulle gjerne brakt artikler 
om basaren på Heigrestad og 
julesalget i Trondheim. Disse 
viktige arrangementene for-
tjener en omtale og viser noe 
av bredden i kretsarbeidet. På 
grunn av plassmangel må vi år 
må vi vise til Samemisjonens 
hjemmeside og hilsningene fra 
kretsene.
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På lederplassSamemisjonens framtid
Av Roald Gundersen, daglig leder

Dette året har arbeidet med strategiplan for årene 2018–2025 hatt stort 
fokus i organisasjonen. Kretsene har vært involvert og kommet med 
nyttige innspill. Landsstyret har hatt planen på sakskartet på tre møter 
og i tillegg har et utvalg arbeidet med utkast til planen.

Bønneemner

De ansatte
Be om Den Hellige Ånds 
utrustning i arbeidet de skal 
skjøtte – og ledelse i nye 
oppgaver Herren har lagt 
ferdige.

Kola
Be om avklaring når det gjel-
der møtelokaler i Lovozero. 
Be for tolk Svetlana med 
familie og lederne i menig-
hetene vi besøker.

Leirsted og radio
Be for Fagertun og ny 
hjemme side. Be for Radio 
DSF og redaktør Tormod 
Gusland. 

Takk
Takke Herren for gode møter, 
leirer, stevner, salme kvelder, 
årsmøter og feiringer i året 
som ligger bak.

Når arbeidet med strategiplan 
for den nærmeste framtid skal 
utmeisles, er det mange hensyn 

å ta. Først må Samemisjonens histo-
rie, utvikling og driftskonsept fram til 
dagens dato analyseres når framtidens 
drift skal stakes ut. Dette er ikke en 
enkel øvelse, men krever både visdom 
og nesten profetiske gaver til å klare å 
utmeisle en plan som kan lede misjons-
arbeidet i riktig spor de nærmeste årene. 
Hovedmålet for Samemisjonen er som 
nedfelt i grunnreglenes § 1: Norges 
Samemisjons formål er på bibelsk og 
evangelisk-luthersk grunn å utføre 
indremisjonsarbeid blant den samiske 
befolkning. Samemisjonen ser det dess-
uten som en oppgave å støtte samisk 
språk og kristen kulturarv. 

Dette er våre hovedoppgaver. Så må 
følgende spørsmål stilles: I hvilken grad 
har misjonsarbeidet gjennom 130 år 
blitt gjennomført i henhold til formålet? 
Har vi frimodig forkynt ordet med tanke 
på Bibelen som eneste rettesnor for tro 
og liv? Har vi også vært tro mot den 
evangelisk-lutherske arv? Selv om vi 
ikke sår tvil om innsatsen og offerviljen 
til våre mange arbeidere og støttespil-
lere over det ganske land, hører det med 
av og til å komme med noen ransakende 
spørsmål.

Innledningsvis sies det i utkastet til 
ny strategiplan. «Det er livsavgjørende 
for alt kristent strategiarbeid at man har 
påskebudskapet og forkynnelsen av den 
som fundament og styrende prinsipp. Vi 
sier med Paulus at «Vi vil ikke vite av 
noe blant dere, uten Jesus Kristus, og 
ham korsfestet» (1. Kor 2,2). Det er for 

at troen og vårt arbeid ikke skal være 
grunnet på «menneskelig visdom, men 
på Guds kraft». Vi håper forkynnelsen 
av påskebudskapet har vært det bærende 
fundament i årene som er gått og forblir 
å være det i framtiden. 

 Og hvordan har vi fulgt opp vår opp-
gave med å støtte samisk språk og kris-
ten kulturarv? Også her vet vi at Same-
misjonen har bidratt vesentlig på mange 
felt, og det gis ikke plass her til å drøfte 
dette inngående.

 Økonomien legger selvsagt rammer 
for virksomheten vår. NSM har hatt til 
dels betydelige driftsunderskudd de 
fleste år etter år 2000, med unntak av 
de to siste driftsår. 2018-regnskapet 
vil ende med et driftsunderskudd på 
mellom 2,5–3 mill. kr. Økonomien i 
organisasjonen er veldig skjør og dette 
krever at vi må se på alle sider av vår 
virksomhet og etablerte strukturer. For 
å si det enkelt, så har vi et for stort for-
bruk i forhold til inntektsnivået. Dersom 
vi skal opprettholde dagnes driftsnivå 
kommer vi ikke utenom å måtte tappe 
på kapitalbeholdningen. Det er ikke en 
ønskelig situasjon for noen organisa-
sjon, ei heller for NSM. Vi har alle fått 
med oss andre misjonsorganisasjoners 
utfordringer med store driftsunderskudd 
over mange år.

Daglig leder ser seg nødt til å løfte 
fram den alvorlige situasjonen vi står 
ovenfor. Skal vi spise av kapitalbe-
holdningen med 2–3 mill. kr hvert år 
for å beholde dagens driftskonsept, kan 
det i verste fall føre til en ikke-ønsket 
avvikling av Samemisjonen innen få 
år. Det må derfor tas grep snarest for 

å snu denne utviklinga. Når vi står i en 
slik situasjon kreves det nytenkning og 
kreativitet for å få til en snuoperasjon 
med mål å få drifta i balanse. Dette kan 
medføre at utfordrende avgjørelser må 
tas. Både hovedledelsen og kretsene må 
være forberedt på betydelige omstillin-
ger framover.

Jeg mener Samemisjonens fortsatte 
eksistens er enda viktigere enn tidligere 
med tanke på den åndelige situasjonen. 
Dette ses i lys av ubibelsk lære som 
har fått innpass både innenfor DnK og 
en del organisasjoner. Samemisjonen 
vil fortsatt, med Guds hjelp, stå fast på 
Bibelens grunn og den evangelisk-luth-
erske lære. Vi ønsker også i framtida 
å være et frimodig talerør for en sann 
kristendomsforkynnelse, som lov og 
evangelium, i en tid preget av læreopp-
løsning og pluralisme.

 Vi skal ikke miste motet, men stole 
på Guds løfter om framtid og håp. Slik 
skal vi også i år feire julen med takk og 
pris for Jesu Kristi komme slik englenes 
budskap lød hin julenatt: «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 stad». 

Gledelig jul 
til alle frivillige 
arbeidere, givere,
medarbeidere og
bladets lesere!



Mitt bønnesvar
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Dás muitaluvvo veahá dan birrasis ja eavttuin mat ledje 
min Beastái. Lei goikkis, ja ii mihkkege lean mii mui-
talivččii ahte dán čalbmeravkaleamis riegáda beasti 

máilbmái. Dán rádjái ii lean ovttage olbmui leamaš vejolaš 
eallit nu mo Messias galggai eallit. Buohkat ledje hehttejuv-
von go lei suddu ja sii eai sáhttán gohčoduvvot Messiasiin. 
Áigi lei seavdnjat. Muhto aiddo dalle iđii Jesus dego oaksi. 
Go ii oktage lean vuordimin, de dalle son bođii. Daddjo ná Jes 
11,1: «Ja oaksi galgá bohciidit Isaja jalgŋas, ja ihtu su ruohtta-
siin galgá guoddit šattu.» Guhkes áiggi lei buot leamaš jámas, 
ja lohpádus mii lei addojuvvon, orui dego sáddui livččii čállo-
juvvon. Muhto Ipmil dovddai áiggi ja go áigi dievai, de Ipmil 
sáddii iežas bártni máilbmái.

Juovlasálbma dadjá ná: «Betlehema kruppá siste, veallái 
unna geafes mánáš». Ii lean dušše biras mii ii 
lean heivehuvvon dasa ahte Gonagas boahtá, 
muhto vel dat nai ahte son riegádii máil-
bmái geafes mánnán. Dan dihtii eai boahtán 
stuora olmmošjoavkkut geahččat go Jesus 
riegádii. Son ii riegádan nu mo gonagasat. 
Muhto eŋgelat muitaledje čielgasit meahcis 
ahte máilmmi beasti lea riegádan eatnama 
ala. Eŋgelat dihte manne son lei boahtán, 
son bođii máilmmi beastin. Jesaja muitala 
nuppi vearssas ahte «Hearrá Vuoigŋa orui 
su badjelis viissisvuođa ja jierpmi Vuoigŋa, 
ráđi ja gievravuođa Vuoigŋa, Hearrá dieđu 
ja balu Vuoigŋa.» Dát leat veagalaš sánit 
Hearrá Jesus Kristusa birra. Vuolás suttolaš máilbmái son 
bođii, son geas lei Ipmila buoredohkálašvuohta badjelasas. Ja 

dan son ii skiitardan goassege, gitta dan rádjái go son 
ruossa alde válddii suttuvealggi badjelasas, ja Ipmila buoredo-
hkálašvuohta molsašuvai garrudusain.

Kristtalaččat dollet juovlaba-
siid. Dat ii leat imaš, go dieh-
tit makkár geahčemeahttun 
oavdu dat lea, go son, dat 
guhte lea bassi, dáhttu guođđit 
buot mii lea buorre, váldá bálva-
leaddji hámi badjelasas, ja diktá Ipmila 
duomu eaktudáhtus su deaividit. 

Man ahkit go máilbmi odne eambbo berošta buot earás 
go Jesusis dál juovllaid áigge. «Russiinávle, russiinávle, sii 
čurvo dán, ja dubmejedje áhčiid doaivvu». Ain dál orru nu 

ahte russinávlejeaddji joavkkut ain čurvot 
dan, dasgo fokus ii leat dasa mat juovllat 
duohtavuođas leat. Eŋgeliid máidnunlávlla 
muittuha midjiide man mávssolaš dat lei 
ahte Jesus bođii. Mun sávan ahte don leat 
mielde juovlabasiid ávvudeamen. Mii dárb-
bašit bisánit moadde beaivvi, smiehtadit dan 
mii dáhpáhuvai, ja giitit ja máidnut Hearrá. 
Ja lea buorre muittuhit iežas ahte illu lea buot 
álbmogiidda. Sálbma čujuha ahte Betlehem 
čájeha midjiide geainnu almmiriikii. Ain lea 
poarta vuollegaš betlehemkruppá lusa. Dasa 
guhte dáhttu sojaldahttit iežas. «O Betle-
hem, o Betlehem, don oahpahit mii munnje 

stuoris lea. Dušše mánálaš mielain ja vuollegašvuođain mun 
beasan Ipmila riikii».

Nugo ruohtassuorgi goike eatnamis
Juovlasága lea váttis ipmirdit ollasii. Biibbalis lea olu sáhka dan birra, ja boares 
testameantta einnostusat čuvgejit midjiide dađistaga Jesusa eallima birra. Mun lean 
dán adveantaáiggi erenoamážit leamaš ilus dan dihtii maid profehta Jesaja čállá  
Jesusa birra. Son čállá 53. kapihttalis ahte Jesus «bohciidii bajás nugo  
oaksi su muođuid ovddas, nugo ruohtassuorgi goike eatnamis».

Rohkosi Čálli Sigmund Fjære, sárdnideaddji Oslo ja Romerike biires. Ill.: Frode Kalleland Sámás Rávdná Turi Henriksen

For noen år tilbake var jeg på bønnemøte i Indre Østfold, 
jeg hadde et bønneemne som jeg hadde bedt over en tid, så 

jeg leverte en bønnelapp som det ble bedt over. 

På bønnemøtet traff jeg en mann som jeg visste at det hadde 
skjedd store ting når han ba. Jeg spurte om han kunne be for et 
ektepar som jeg kjenner godt, og som hadde problemer med å 
få barn. Det sa han ja til. Etter noen minutter fortalte han meg 
at de skulle få barn. Jeg takket Gud. Han sa også at jeg skulle 
fortelle det videre. 

Da jeg kom hjem fortalte jeg det som hadde skjedd på 
bønne møtet, at ekteparet skulle få barn. Senere fortalte jeg 
det videre til henne som skulle bli bestemor for første gang.  
Det ble glede. Vi takket Gud.

Året etter kom barnet – for en glede! Senere da jeg var på et 
bønnemøte, traff jeg igjen mannen og jeg fortalte ham at barnet 
hadde kommet. Han takket Gud. Jeg gikk også fram i bønne-
møtet og fortalte om dette som hadde skjedd, og at vi var blitt 
bønnhørt. Da ble det jubel i salen og alle klappet i hendene, og 
jeg takket Gud for det store under som hadde skjedd.

Mun sávan ahte don leat 
mielde juovlabasiid ávvu-

deamen. Mii dárbbašit 
bisánit moadde beaivvi, 

smiehtadit dan mii dáhpá-
huvai, ja giitit ja máidnut 

Hearrá. Ja lea buorre 
muittuhit iežas ahte illu lea 

buot álbmogiidda.

Av Ingveig Kallak, Trøgstad



Sangen min
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Dette forteller oss noe om omgi-
velsene og forutsetningene for 
vår Frelser. Det var tørt, og 

ingenting tilsa at det i dette øye-
blikket skulle fødes en frelser inn 
i verden. Til da hadde det ikke 

lykkes for noe menneske å leve slik 
som Messias skulle leve. Alle 

sammen hadde de blitt hindret av 
synden fra å kunne kalles Messias. Det 

var en mørk tid. Men nettopp da skjøt Jesus 
opp som en kvist. Når ingen egentlig ventet, 
så kom han. I kapittel 11 og vers 1 står det: 
«Men en kvist skal skyte fram av Isais stubb, 
og et skudd av hans røtter skal bære frukt». 
Det hadde vært livløst lenge, og løftet som 
hadde vært gitt, så ut som å være bokstaver 
i sanden. Men Gud hadde nøye overoppsyn 
med tiden, og da tidens fylde var kommet, så 
utsendte Gud sin sønn. 

I en julesang står det sånn: «I Betlehem på krybbens strå, et 
lite fattig barn der lå». Det var nemlig ikke bare omgivelsene 
som ikke lå til rette for at Kongenes konge skulle komme, 
men også det at han ble født inn i verden som et fattig barn. 
Derfor ble det ingen valfart ut til herberget hvor Jesus var 
født. Han ble ikke født på kongers vis. Men englene prokla-
merte tydelig på markene at verdens frelser var kommet til 

jorda. Og de visste hvorfor han var kommet, nemlig for å gi 
verden frelse. Jesaja forteller oss videre i vers 2 at «Herrens 
Ånd skal hvile over ham – visdoms og forstands Ånd, råds og 
styrkes Ånd, den Ånd som gir kunnskap om Herren og frykt 
for ham». Det er mektige ord om Herren Jesus Kristus. 

Det er ikke rart at troende feirer jul. Hvilket uendelig under 
er det ikke at han, den hellige, var villig til å gi avkall på 

det gode, og ta en tjeners skikkelse på seg, 
og la seg frivillig ramme av Guds dom. Og 
hvor trist er det at verden i dag er opptatt 
av så mye annet enn Jesus når de feirer jul. 
«Korsfest, korsfest, med dette rop, de dømte 
deres fedres håp». Ennå lyder indirekte 
korsfest ropene gjennom alt det som tar foku-
set bort fra det jula faktisk er. Englenes lov-
sang minner oss dypt om viktigheten av Jesu 
komme. Jeg håper du vil være med å feire 
jul. Det er grunn til å stoppe opp noen dager, 
tenke over det som skjedde, og takke og prise 
Herren! Og det er rikt å minne seg selv på at 

gleden er for alt folket. 
Sangen forkynner videre at Betlehem viser oss veien til 

himmelriket. Ennå er porten lav inn til betlehemskrybben. 
Den som vil inn må bøye seg. «O Betlehem, du har meg lært, 
hva for meg syntes så svært. Kun med et ydmykt, barnlig sinn, 
jeg kommer i Guds rike inn». 

Som fra en rot i tørr jord
Julebudskapet er stort og vanskelig å forstå til det fulle. Bibelen forteller allikevel 
mye om det, og profetiene i det gamle testamentet gir oss stadig nytt lys over 
Jesu liv. Denne adventstiden har jeg spesielt gledet meg over det som profeten 
Jesaja skriver om Jesus. I kapittel 53 skriver han at Jesus «skjøt opp som en kvist 
for hans åsyn, som fra en rot i tørr jord».

Av Sigmund Fjære, forkynner i Oslo og Romerike krets. Ill.: Frode Kalleland Andakt

En sang jeg er veldig glad i er «Barnetro». Den hørte jeg i 
mitt barndomshjem. Min far sang den og spilte piano. Når 

jeg hører den sangen idag kommer minnene fram fra den tiden 
da jeg var barn. Det var så trygt og godt. Nå har barnetroen 
blitt min dyrebare skatt, og jeg er på vei til himmelen.

Barnetro
1.  Har du enn din barnetro? Du engang i hjemmets bo
foldet dine hender og enfoldig bad:
«Gud som har oss små så kjær, se til meg som liten er»
Og din kjære mor hun lyttet til så glad.
 
Kor:
:/: Barnetro, barnetro, til himmelen du er en gyllen bro. :/:

2.  Du har kanskje vandret vidt, og du meget ondt har lidt,
når i fremmed land du søkte lykken nå.
Vegen hjem den var så lang. Og du gråt så mangen gang,
når du minnes hjemmets trygge, lune vrå.

3.  Som en seiler trygg i havn var du i din moders favn,
ømt hun kysset deg og sang om him’lens stad.
Hennes stemme var så varm, når du lå i hennes barm,
hun din framtid la i Herrens hånd så glad.

4.  Du blir lykkelig som før, hvis du åpner hjertets dør.
Barnetroens dyre skatt blir atter din,
Engler synger da så glad oppe i Guds himmelstad,
når et lam på ny er ført i folden inn.

Jeg håper du vil være 
med å feire jul. Det er 
grunn til å stoppe opp 
noen dager, tenke over 

det som skjedde, og takke 
og prise Herren! Og det er 
rikt å minne seg selv på at 

gleden er for alt folket.

Av Ingveig Kallak, Trøgstad



6     Samenes Venn 8-2018

Den gylne regel 
Vi har nå gått igjennom det fjerde bud 
som handler om dem Gud har satt over 
oss. Dem skal vi ære. Samtidig har vi 
sett på de overordnedes plikter mot sine 
underordnede.

Egenkjærlighet eller egoisme
Nå skal vi gå videre til de neste budene. 
Her møter vi alle slags mennesker, og 

dem skal vi elske som oss selv. Derfor forutsetter dette en 
egenkjærlighet; det er en gudgitt lyst til å fremme sin sanne 
nytte og salighet (Pontoppidan 143). Men denne 
lysten blir syndig dersom det er noe vi innbil-
ler oss å være til nytte, ære eller glede for 
oss selv, og vi søker dette på en måte som 
strir mot Guds vilje og mot kjærlighet til 
nesten (Pont. 142). Da blir det egoisme, 
og det er årsaken til alt ondt.

En lov lagt ned i alle menneskers 
samvittighet
Egenkjærligheten lærer meg at jeg skal ha det 
samme sinnelag mot min neste som jeg vil at han skal ha 
mot meg. Derfor sier Jesus: «Alt dere vil at menneskene skal 
gjøre mot dere, det skal også dere gjøre mot dem.» (Matt 7: 
12). Dette kalles den gylne regel og er en lov som Gud har 
lagt ned i alle menneskers samvittighet. Derfor fi nner vi den 
i nesten alle religioner og livssyn. «Når hedninger, som ikke 
har loven, av naturen gjør det loven byder, da er disse, som 
ikke har loven, seg selv en lov. De viser at den gjerning loven 
krever, er skrevet i deres samvittighet og deres tanker, som 
innbyrdes anklager dem eller også forsvarer dem.» (Rom 
2:1415).

Et felles prinsipp i mange religioner
Kristian Horn, stifteren av Human-Etisk Forbund i Norge, 
kalte den gjensidighetsprinsippet. 

 Jødedommen lærer det samme som Jesus: «Gjør ikke mot 
din neste noe du ville mislike dersom det ble gjort mot deg. 
Dette er hele loven. Resten er kommentarer.» (Talmud Shab-
bat, 31a) 

Noe lignende fi nner vi i islam. «Dere skal ikke gjøre urett, 
men det skal heller ikke gjøres urett mot dere.» (Koranen, 
2:279). Al-Bukhari, 810-870, en av de fremste autoritetene 
på klassisk islam, sier: «Anas sa at profeten sa: Ingen av dere 
er helt troende før dere ønsker for deres bror det dere ønsker 
for dere selv» 

Vi tar også med noen utsagn fra andre religioner rundt om i 
verden:
– Hinduismen: «Dette er pliktens sum: gjør aldri mot andre 

noe som ville volde smerte dersom det ble gjort mot deg.» 
(Mahabharata, 5:1517)
– Buddhismen: «Sår ikke andre, for du ønsker ikke selv å bli 
såret.» (Udana Varga, 5:18)
– Bahai: «Velsignet er den som foretrekker sin bror framfor 
seg selv.» (Tablets of Bahá?u?lláh, s. 71)
– Zoroastrismen: «Bare det menneske er godt som avstår fra 
å gjøre noe mot andre som det ikke fi nner godt for seg selv.» 
(Zarathustra: Dadistanidinik, 94:5)
– Jainismen: «Et menneske bør vandre omkring og behandle 
alle vesener som det selv ville ha blitt behandlet.» (Sutrakri-
tanga 1.11.33)

– Konfusianismen: «Gjør ditt beste for å behandle 
andre slik du ville ønske å bli behandlet selv.» 

(Mencius VII. A.4)
– Taoismen: «Se på din nabos vinning 
som din egen vinning, og din nabos tap 
som ditt eget tap.» (T’ai Shang Kan Yin 
P’ien)

– Shawnee-indianerne i Nord-Amerika: 
«Hverken drep eller skad din neste, for det er 

ikke ham du skader, det er deg selv du skader. 
Gjør godt mot ham og gi ham derfor fl ere lykkelige 

dager slik du gir det til deg selv. Gjør ikke galt mot eller hat 
din neste, for det er ikke ham du gjør galt mot, men deg selv.»
– Immanuel Kant (1788): «Handle bare etter den maksime 
gjennom hvilken du samtidig kan ville at det skal bli en all-
menn lov.»  
– Kardemommeloven: «Du skal ikke plage andre, du skal 
være grei og snill, og ellers kan du gjøre som du vil.» 

Det fi nnes en gyllen regel. Den gjelder for alle på jord 
Uansett hvor du lever, uansett hvor du bor. 
Den gylne regel er enkel. Den gylne regel er klar. 
Spør du hva du skal gjøre? Den gylne regel gir svar. 
Gjør mot andre det du vil At de skal gjøre mot deg. 
Dette er den gylne regel og den gode vei. 
Ja, kan du den gylne regel og følger dens enkle ord 
Har du den hjelp du trenger uansett hva du tror.
Eivind Skeie

Spørsmål til ettertanke og samtale:
1. Hva er forskjellen på det fjerde bud og de andre  

  budene?
2. Hvorfor er det naturlig for menneskene å gjøre godt  

  imot hverandre?
3. Hvordan kan jeg bruke den gylne regel til å fi nne ut 

  hva som er rett og galt mot min neste?
4. Sammenlign Kardemommeloven med noen av de andre  

  sitatene.

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

Del 27
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– Å bli kjent med lokalbefolkningen rundt 
om i Finnmark synes jeg var en berikelse
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Det sier Johanne Moe fra Trondheim når hun ser tilbake på året ved Alta 
Folkehøgskole som hun avsluttet for et halvt år siden. Hun var elevrepre-
sentant i styret for skolen og var aktivt med i drøftingene. Likevel er det 
nok de faglige og sosiale opplevelsene hun først og fremst trekker frem 
som verdifulle minner.

Ved hvilken linje var du elev?
– Jeg gikk på linja Arktis hvor 
Lars Krempig var hovedlærer.

– Hva var det som gjorde at du valgte å 
reise til Alta for å gå på folkehøgskole?

– At det ble Alta folkehøgskole var 
litt tilfeldig. Ei venninne og jeg ble 
høsten 2016 enig om at etter videre-
gående ønsket vi å gå på folkehøgskole. 
Felles interessen var friluftsliv og vi fant 
veldig fort ut at vi ville nordover. Den 
første skolen vi søkte på var Lofoten 
folkehøgskole, den hadde vi hørt om 
før. Jeg husker da jeg fortalte foreld-
rene mine at jeg hadde søkt Lofoten, 
ble mamma fortvilet over at jeg skulle 
fl ytte så langt unna. Hun hadde nok sett 
for seg mer i retning av Sunnmøre eller 
Mosjøen, hvertfall noe som kunne være 
en biltur unna Trondheim.

– Så gikk ukene. I slutten av februar 
var venninna mi og jeg på utdannings-
messa i Trondheim, der sto Alta folke-

høgskole på stand. Etter en samtale med 
dem var vi helt solgt. Ikke bare var det 
enda lengre nord enn Lofoten, det var 
også en rein friluftsfolkehøgskole. I til-
legg var den også kristen, noe vi begge 
så på som et pluss. Dagen etter hadde 
vi søkt begge to og fi kk fort svar at vi 
hadde kommet inn. 

– Tross at Alta er enda lengre nord 
syntes foreldrene mine at det var fi nt 
jeg skulle gå på en skole som delte de 
samme verdiene som oss, i tillegg til at 
det var litt bedre fl yforbindelse i tilfelle 
alt skulle bli helt krise. Og så viste det 
seg at vi kjente mange fra kirka vår som 
hadde hatt sine beste år på Øytun, det 
var veldig betryggende.

– Kan du fortelle om noe du synes var 
spesielt verdifullt og fi nt dette skole-
året?

– Jeg må jo si at vennskapene og sam-
holdet som oppsto på skolen er noe jeg 
satte veldig pris på! Det at man en søn-

dags formiddag bare kunne spørre på 
internatet eller i klassen om noen ville 
bli med på tur, og en time senere så var 
vi på tur, var helt spesielt. Jeg savner 
lunsj rundt bålet, lange skiturer over 
vidda og netter under nordlys. 

– Også det å bli kjent med lokal-
befolkning rundt om i Finnmark synes 
jeg har vært en berikelse. Jeg husker vi 
fi kk være med en dag på reinsamling 
ikke så langt fra Masi, det er en dag jeg 
aldri vil glemme! Det var helt fantastisk 
å få ta del i samspillet mellom menneske 
og rein, og å lære mer om disse fi ne dyra 
og samisk kultur. 

– Hva gjør du på nå? Evt fremtids-
planer?

– Nå går jeg et årsstudium i psyko-
logi på NTNU. Om jeg kommer til å 
fortsette på det, eller hva jeg egentlig 
skal bli her i livet, er enda tidlig å si. 
Jeg prøver å leve her og nå, men vet at 
tilbake til Finnmark skal jeg!

På tokt for Norges Samemisjon og Kristen Muslimmisjon
I høst var Elsa og Gudleik Himle ute 
på ny møteturné. De bor i Rogaland 
og besøkte følgende steder på sin 
«misjonsreise»: Ål, Kyrksæter øra, 
Hatt  fjelldal og Stabb forsmo. Kol  -
lekten delte de på begge misjo-
nene. Himle skriver:

Bubilen pakka; Bibel, gitar og to 
statsløna dreg ut på møter. Me er 
altså pensjonistar. Fyrste møte 

var på Ål i Hallingdal. Møteleiar her 
var gen.sekr. Tore Arnegaard i Kristen 
Muslimmisjon, og møtet var for Norges 
Samemisjon og Kristen Muslimmisjon. 
Ja, slik fortsette det heile turen, repre-
senterte to misjonar, og ein Herre.

Det var ikkje store fl okkar, men 
du å du så lyttande, ja hungrande 

etter Guds Ord.
Me fordelte oppgåvene oss 

mellom. Ho informerte om 
Samemisjonen og eg om 
Muslimmisjonen.

Fleire stader var begge 
dei organisasjonane ukjent 
eller lite kjent. Men Herren 
kjente dei, det visste dei. Ja, 

misjon er å gå til dei som ikkje 

kjem. Gå dit folk er og forkynna for dei. 
Nokre av stadene me gjesta er det lite 

eller ikkje møter. «Eg er så takksam 
for at det vart teke kontakt med spørs-
mål om me kunne ta imot dykk, de må 
takka han», slik uttala ein. Ja, fl eire gav 
uttrykk for dette. Dei hadde ikkje frimot 
lenger til å spørja om å få gjesting av 
forkynnarar, for dei var så få.

For oss var det oppmuntrande å få 
møta folket. Guds folk er eit herleg folk. 
“Me må gå til dei som ikkje kjem.» 
Jesus sa ikkje at dei skulle bli i Jerusa-
lem og kalla folk inn dit, men gå ut og 
forkynna omvending og syndeforlating. 

Der bur folk i avsides bygder, som 
ikkje kjem seg på møter utan at møta 
kjem til dei.

Me er takkssame til dei som spurte og 
til dei som me fekk møta.
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Norges Samemisjon 130 år 
– en kort historisk gjennomgang
- etter et foredrag på Misjonsheimen i Innvik 1. desember ved Ø. Fonn

1880-1889: Kristenfolket starter samemisjon
•	Biskop Johannes Skaar i Tromsø er på visitas i Tana. Noen 

unge gutter sier til ham omtrent følgende: «Biskop, vi tren-
ger å høre de åndelige sannheter på vårt morsmål, så det når 
oss til hjertet.»

•	  Henstilling til Kirkedepartementet fra Skaar om kristen-
domsopplæring på samisk, fører ikke frem.

•	  Et opprop sendes det norske kristenfolk. God respons. 
Norsk Finnemisjon etableres i 1888.

1890-1899: Guds ord forkynnes og leses på samisk
•	  Samisktalende predikanter kommer i tjeneste for Finne-

misjonen.
•	  I 1895 utgis den første bibel på nord-samisk. Finnemisjonen 

finansierer trykkingen og samer kan lese Bibelen på sitt eget 
språk.

•	  I 1897 ansettes Bertrand Nilsen som forkynner. Senere blir 
han diakon og virker til ca 1962.

1900-1909: Samemisjon blant mange organisasjoner
•	1903: Første institusjon reises: Kistrand pleiehjem.
•	Ulike foreninger og selskap opprettes
  – 1907: Stavanger forening for lappemissionen.
  – 1908: Det norske lappemisjonsselskap startes i Steinkjer.
 – Samt foreninger i Bergen, Ålesund, Molde og Kristiansund.
•	Kvinnelige misjonsarbeidere (KMA) begynner i Tysfjord.
•	Trondhjems Indremisjonskrets starter arbeid blant samer i 

Trøndelag og på Helgeland.

1910-1919: To organisasjoner & to skoler etableres
•	1910: Sammenslutning av flere små, fører til opprettelsen 

av den noe lavkirkelige Norsk Luthersk Finnemisjonsfor-
bund, med presten Jens Oterbech i spissen.

•	«Finnemisjonen» og «Finneforbundet» utgir et felles blad, 
og forhandler om sammenslåing. Forhandlingene fører ikke 
frem og blad-samarbeidet opphører.

•	  I 1910 opprettes Haviken skolehjem for flyttsamebarn av 
Paul Pedersen og Trondhjems Indremisjonskrets. Overtas 
av Finnemisjonen i 1917.

•	  1917: Øytun ungdomsskole opprettes i Havøysund.

1920-1929: Predikanter, diakoner og menighetsøstre
•	  1922: Troms krets etableres som den siste av 9.
•	  1925: De to misjonsorganisasjonene slår seg sammen til 

Norges Finnemisjonsselskap.
•	  Bladet Samenes Venn utgis fra og med 1926.
•	  En rekke institusjoner reises i Finnmark og Troms: barne-

hjem, aldershjem, vanførehjem.
•	  Menighetssøstre og diakoner blir ansatt i ulike bygdelag. 

Gjennom diakonien forenes Åndens og håndens gjerning.
•	  Faste stevner i sørsamisk område fra 1910 og utover.

1930-1939: Den samiske ungdomsskole/fhs startes
•	  Den samiske ungdomsskole etableres i Karasjok i 1936 i 

leide lokaler. Det er den eneste skolen i Norge som tilbyr 

opplæring i samisk språk unntatt «prestekursene» ved Uni-
versitet i Oslo. Først i 1967 blir samisk et fag i grunnskolen.

•	  Skolen etableres i Karasjok. Jens Oterbechs kongstanke om 
en ungdomsskole for samisk ungdom var blitt en realitet.

•	  Misjonen overtar Fredly barnehjem og Fredly aldershjem i 
Tysfjord i 1936.

1940-1949: Nødsår og offervilje
•	  Kolvik barnehjem brenner ved et ulykkestilfelle. Flere barn 

omkom.
•	  Tyskerne brenner Finnmark i 1944: Samemisjonen mister: 

Kautokeino gamle- og sykehjem, barnehjemmet «Hans 
Schanches Minne i Tana, Lebesby gamlehjem, Misjons-
huset i Kautokeino, Seierstad bedehus i Indre Billefjord, 
Smalfjord bedehus, bedehuset Betel i Austertana, Øytun 
ungdomsskole i Havøysund. STOR NØD!

•	  Etter krigen: Gjenoppbygging og mange nye foreninger.
•	  Samens Venn: 17.000 abonnenter og utkommer hver 14. 

dag!

1950-1959: Utdanning og skolereising
•	  1949/1950: Første høstkurs og vårkurs ved Misjons bibel

skolen i Stjørdal, s.m. NMS. Fag: Troslære, kirke- og 
misjons historie, åndsstrømninger i tiden.

•	  1950: Haviken skole i Namsos legges ned. Statlig skole i 
Hattfjelldal overtar.

•	  1951: Den Samiske ungdomsskole/folkehøgskole får ende-
lig sitt eget bygg. En stor merkedag!

•	  1958: Alf Kr. Tellefsen starter sin tjeneste i NSM.

1960-1969: En veldrevet organisasjon
•	Søndagsskoler og barneforeninger.
•	Leirarbeid for barn og unge mer og mer vanlig.
•	1966: Norges Finnemisjonsselskap blir til Norges Same-

misjon.
•	Filmen «Sami Varas» («For samene») produseres dette året. 

Se www.youtube.com.

1970-1979: Gudstjenester og kulturkvelder
•	Bygging av kapeller og misjonshus fortsetter: Børselv for-

samlingshus, Sennalandet kapell, Lakselv misjonshus, 
Smør  fjordskaidi kapell (ferdig 1980).

•	1978: Magne Gamlemshaug begynner som generalsekre-
tær. Sitter i stillngen til 2011.

•	Første kull ved Øytun fhs i Alta, våren 1970.
•	Skolen holder konserter og kulturkvelder i samarbeid med 

bygda og lokale resurser.

1980-1989: Kommunene overtar institusjonsdriften
•	§ 55 A i arbeidsmiljøloven blir en anstøtsstein. Denne ga i 

sin opprinnelige utforming ikke anledning til å søke etter 
troende personell.

•	En ansettelsessak ved Karasjok sykestue førte til harde og 
usaklige artikler i Finnmarkspressen, med brodd mot Same-
misjonen.

 Norges 
Samemisjon 

130 år
1888–2018
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•	Loven modereres, men det blir etter hvert 
vanskelig å drive institusjonene etter nye 
krav fra staten.

•	Samemisjonen kom med sin innsats da stat-
lig tilbud var fraværende. Nå gikk denne 
epoken mot slutten. Lebesby aldershjem var 
imidlertid i drift helt til 2003, godt ledet av 
Inga Hølland de siste 20 år.

1990-1999: Nye arbeidsformer  
og misjonsfelt
•	Kristen samisk lokalradio etableres. Radio 

DSF drives fra lokalene til folkehøgskolen i 
Karasjok.

•	Landsmøtet i Molde i 1993 fatter vedtak om 
misjon blant samer på Kola, 25 år siden!

2000-2009: Sorger og gleder
•	Flere bygninger ved Den Samiske Folke-

høgskole brant i 1988. Nye bygg reises, men 
elevtilgangen er svak. Skolen legges ned i 
2000 og bygningene selges i 2009. Kanskje 
en av landsstyrets vanskeligste avgjørelser 
noen gang. Det ble til stor sorg for mange.

•	Kola-arbeidet blomstrer og bærer frukt. Et 
stort engasjement i alle kretser med egne 
lotterier og festivaler. Mange misjonsvenner 
reiser til Kola for å se.

2010-2019: Det vanskelige tiåret
•	Stor underslagssak på Kola. Bruk av millio-

ner kan ikke rede gjøres for. Rapporteringen 
har vært feil.

•	Turbulens i hovedledelsen. Ledere i lands-
styret trekker seg. Ekstraordinært landsmøte 
på våren i 2014.

•	Hovedkontoret flyttes til Tromsø i 2015.
•	Sørlandet krets innstiller sin virksomhet.
•	Landsmøte 2017 på Solborg er «ordinært». 

En økonomisk snuoperasjon og heldig avan-
se på aksjer og fond, gir overskudd i drift.

•	2018: Dagl. leder Roald Gundersen tar et 
oppgjør i media mot homoliberal teologi.

•	Ny Giv» var et av temaene i Innvik i des. 
2018. Hva signaliserer det?

Hva oppnådde vi?
•	Handler vår historie bare om strukturer, stil-

linger og satsninger?
•	Først og fremst var det Ordet, omsorgen, og 

omvendelsen som stod i fokus.
•	For noen var de «De to linjer» i Samemisjonen 

å ivareta det høy- og lavkirkelige. For andre 
var de to viktigste linjene forkynnelsen og 
diakonien, hånd i hånd.

•	Vår generasjons ufrelste, er vårt ansvar. De 
før oss ble lagt på våre forfedre. Genera-
sjonen etter oss legges på nye unge kristne, 
samer som nordmenn, som villig følger sin 
Herre og Mester og sier: «På ditt ord Herre!»

Hele sju deltagere hadde gått på NSM og NMS sin misjonsbibelskole på 
Stjørdal/Trondheim. Foran fra venstre: Sigrid Futsæter, Hanne Iren Bildøy 
og Ella Stubhaug. Bak fra venstre: Gjertrud Hauge, Kari Laila Aksnes og 
Hans Futsæter. Geir Ståle Vatnamo var ikke tilstede da bildet ble tatt.

Egil Sjåstad holdt tre bibeltimer over 
Efeserbrevet.

Kretsformann på Møre, 
Jon Teigen, var sjåfør på 
fellesreisen og god møtevert.

Det var 45 deltagere jubileumshelga. Møre og Romsdal og Bergen kretser 
satser på ny misjonshelg i 2019.

Husorkesteret bestående av Øystein Blom, 
Anna-Regine Blom og Ove Aksnes.

Jubileumsmarkeringer 2018
• Kautokeino 3.–4. feb. 
 Hovedmarkering
• Karasjok 10. mars
• Haram 7. april

Jubileumshelg 
på Innvik Fjordhotell, Misjonsheimen
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Et jubileumsår gir mange muligheter til å feire. Med god fantasi 
kan man tenke ut tilstelninger som samler mye folk og som 
skaper ny glød for arbeidet. På Nordvestlandet feiret de tre 
dager til ende med bibeltimer, historietime, julebuffét, hus 
orkester og tur med «Skylift». Det var Møre og Romsdal i sam 
arbeid med Bergen krets som arrangerte helga, med deltagere 
fra Sveio i sør til Averøy i nord.

• Tromsø 8. sept.
• Trondheim 9. nov.
• Innvik 1. nov.–2. des.

• Rælingen 29. april
• Fagertun 9. juni
• Innfjorden 21. april
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Sameringen slutter trofast opp om 
samemisjonens sak
Sentrum i Trøndelag krets må sies å være Trondheim. 
For bare få år siden lå Samemisjonens hovedkontor 
her, hvilket hadde positive ringvirkninger for møte- og 
foreningsvirksomheten. To samemisjonsforeninger, 
samt det årlige julesalget, viser at NSM fortsatt holder 
stand i denne byen.

Det er i begynnelsen av september. Til den nye leiligheten 
på Bromstad finner foreningsmedlemmene veien, enten 

de spaserer, kjører selv eller har en ektefelle som bringer 
dem. Man ringer på ved hovedinngangen, sier hvem man er 
og hører et« værsågod kom inn» gjennom høytaleren. Så tar 
man heisen oppover i etasjene og Edel Skaalvik tar i mot oss 
i døra. Etter hvert sitter vi kranset rundt et dekket bord med 
kveldsmat.

På programmet står misjonsinformasjon med bilder og film-
snutter både fra både fra nord og sør i Sapmi.  Videre hører 
vi fra Guds ord og synger sanger som passer inn. Så blir det 
en ny runde med servering, nå litt søtere saker, med kaffe til. 
Samtidig går praten om livet i foreningen og turer de har vært 
på i regi av Samemisjonen. Lederen; Anne Marie Gravås; kan 
dessuten fortelle fra den tiden hun var ansatt ved hovedkon-
toret.

 Det årlige julesalget nærmer seg, og flere i foreningen er 
spente på hvordan det vil gå i år. To av foreningsmedlemmene 
er med i julesalgskomitéen, og er opptatt av å få til et komi-
témøte så snart som mulig. De er bare tre i komitéen nå, og 
ansvaret er stort. Vi drøfter mulige datoer, der også kretsledel-
sen kan være med. En liten lettelse bare det.

– Vi har sluttet med å gi kollekt på foreningsmøtene.
Forkynneren ser forundret på Edel. Det var en overraskende 

uttalelse. De andre damene smiler, og så fortsetter Edel: - I 
stedet har vi alle gått inn på fast givertjeneste. Vi synes det er 
enklere slik!

Og det må den besøkende forkynneren si seg enig i. Da blir 
det også en god kontinuitet i givertjenesten.

En gammel samemisjonssang, som de har brukt å synge i 
foreningen, kommer frem mot slutten. De synger den for for-

kynneren som er på besøk. Han ser en sammenheng mellom 
foreningens navn og det de sang om i sangen: “Vi vil om vårt 
samefolk fletta ein ring, ein ring av dei falda hender.»

 Også vi foldet våre hender til bønn til slutt i møtet. Noen 
hadde personlige bønnebehov, og vi fikk legge dette – og tje-
nesten vi står i – i Herrens hender.

På sangstund i kystmiljø
Helt vest i Trøndelag krets ligger kommunen Frøya. 
Man må gjennom to undersjøiske tunneler og over ei 
bru før en ankommer Hammarvik på innsiden av øyen. 
Her har Samemisjonen en kontaktperson som i en 
årrekke har tatt i mot kretsens arbeidere. Onsdag 12. 
september var det sangstund med andakt.

Jeg har kjørt Trøndelag på kryss og tvers, men aldri vært 
så langt vest som Frøya. Det var derfor på høy tid å bli litt 

kjent med øysamfunnet ved innløpet til Trondheimsfjorden. 
Også her skal vi få drive vårt misjonsarbeid.

GPSen gir lyd fra seg hver gang jeg skal svinge av i et kryss, 
og til slutt er jeg fremme ved trygdeboligene bak sykehjemmet 
Hammarvika. Døra er åpen – også for budskapet og misjons-
appellen, skal det vise seg. Med mange opplevelser fra det 
sørsamiske miljø de siste månedene har jeg mye å fortelle om.

På trygdeboligene har de andakt en gang i måneden. Gun-
veig Kvervavik som er kontaktperson, tar i mot meg og for-
klarer hvordan møtet skal forløpe. Med seg for å ordne i stand 
har hun Petra Johansen. 

– Vi husker godt Aina
Sangstund på trygdeboligene har en lav terskel. For dem som 
bor i boligene er det kort vei inn i den felles dagligstua. Men 
sangstunden er også beregnet for folk i bygda, og i de hjem-
mekoselige omgivelsene føler man seg lett hjemme i et ufor-
melt møteopplegg.

Ekteparet Johansen opptrer med trekkspill og tostemt sang, 
og tekstene høres godt. Det spenner fra typisk musikklagssan-
ger til de gode allsangene vi ellers synger på bedehuset.

Jeg starter med misjonsinformasjonen. De er ikke ukjent 
med det sørsamiske miljøet i Trøndelag. 

På Bromstad i Trondheim

Det ligger mye omtanke og omsorg i oppgaven å invitere til 
foreningsbesøk. F.v.: Bjørg Innbjo, Marit Aune, Anne Marie 
Gravås, Ragnhild Myhr Sivertsen og Edel Skaalvik.

Fra venstre: Petra Johansen, Gunveig Kvervavik, Viktor 
Kvervavik, Gunhild Saldø, Arnhild Hilmarsen, Solveig Johansen, 
Frits Johansen, Gunnar Karlsen, Kjell Englund og Tora Englund.

Fra urbane omgivelser til kystmiljø 
– på møter rundt om i Trøndelag krets
Tekst og foto: Øyvind Fonn
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- Vi husker godt 
diakon Aina Toven 
Malum i sørsamisk 
område, som var 
på Frøya for noen 
år siden. Det gjorde 
inntrykk hvordan 
hun fi kk kontakt 
med syke og enslige 
mennesker gjennom 
å bruke det sørsa-
miske språk.

– Men jeg utøste 
min sjel for Herren 
Det er tid for 
andakt. Siden jeg er 
i et maritimt miljø, 
har jeg tenkt på et 
budskap og et bilde 
som de helt sikkert 
kjenner seg igjen i. 

Et budskap om at Herren så gjerne vil at vi skal komme til Ham 
med bekymringer og det som tynger i livet. Det gjorde Hanna 
som var barnløs og som ble plaget for sin barnløshet. En gang 
utøste hun sin sjel. Bildet jeg brukte for å beskrive dette, var 
en robåt full av regn- og sjøvann. Den ligger tungt i sjøen. Hva 
gjør man med den? Jo, den må øses tom, slik jeg husker beste-
far gjorde med færingen sin. Da var den lett å ro. Slik blir det 
også i livene våre når vi kommer til Ham som sier: “Kom til 
meg alle dere som strever og har tungt og bære og jeg vil gi 
dere hvile.»

 I mellom programpostene er det både duettsang med ekte-
paret Petra og Frits og allsang fra den gamle sangboka. Han 
tek ikkje glansen av livet, den frelsar som kallar på deg. 
[...] Han fører deg frelst over fjorden, heilt fram til den him-
melske strand. Når døden sin brotsjø du møter, vil Jesus dra 
båten i land.

Samtale og sosialt fellesskap
Vi samles så rundt et veldekket bord, elleve i tallet. Noen 
savnes. En var ikke helt i form i dag. En annen, en kjær broder, 
har nylig fl yttet hjem til Herren. Han ble begravet dagen før. 
Ellers går samtalen om siste nytt, blant annet om at øya har 
fått ny prest og diakon.

Samtalen dreier seg etterhvert om hva som kjennetegner 
samfunnet ute ved storhavet. Flere av mennene har drevet 
med fi ske gjennom et langt yrkesliv. Og på øyen ligger Titran 
fi skarheim.

 - Har du hørt om Titran-ulykken, spør plutselig en av dem. 
Det har jeg nok, men må be dem fortelle historien på nytt. Så 
berettes det om trolig den verste ulykken som noen sinne har 
rammet et kystsamfunn. Høsten 1899 var det godt sildefi ske 

på fi skebankene utenfor 
Frøya. Et forferdelig uvær 
med orkan og store nedbørs-
mengder kom uventet over 
fi skerne. 141 fi skere og 29 
båter fra ulike plasser i Midt-
Norge gikk tapt.

Jeg skjønner noe av hvilke livsvilkår som har rådet og satt 
rammer for lokalsamfunnet på Frøya. 

Vi må runde av samtalen. Jeg skal videre på et nytt møte om 
kvelden på øyen innenfor, nemlig Hitra. Vi tar farvel og håper 
det ikke blir lenge til neste gang vi møtes.

Gammelt budskap i moderne omgivelser
Som «forkynner» er det mange slags misjonshus man 
får gleden av å besøke. På kommunesenteret Fillan 
har tre misjonsorganisasjoner gått sammen og reist et 
fl erbrukshus med gode fasiliteter. I vedtektene heter 
det at «hovedformålet er å samle folk om Guds ord og 
diakonalt arbeid.» Så det passet godt å ta fram «Det 
gamle evangelium» som «er like nytt i dag.»

Det var litt misforståelser om plakater på forhånd, så møtet 
var ikke kunngjort offentlig. Men noen hadde fått SMSer, 

og noen hadde sett møtet på hjemmesiden, så det kom en fi n 
fl okk, tross et annet møte samme kveld. De syntes det var 
kjekt å få besøk av Samemisjonen, og kunne fortelle at fl ere 
sjøsamer var blitt evakuert til Hitra fra Finnmark i 1944. – En 
av dem er her fortsatt …

 Planen om å reise hjem endres. Her er mer å utrette, og 
neste morgen er jeg fortsatt på Hitra. Regnet trommer på 
taket; har man en stor bil, kan den brukes til så mangt.

Før «bobilen» returner fastlandet om ettermiddagen, har jeg 
vært en tur tilbake til Frøya og intervjuet en tidligere misjo-
nær blant urbefolkningen på Grønland. Jeg har også fått med 
meg en evakueringshistorie fra 1944, og kvittert med et lite 
ord fra Jesu egen munn: Kom til meg, dere som strever!

Den nye misjonssangen

«Truskap til teneste»
Tekst og melodi: Knut Løvland, tidl. 
kretsekr. Møre og Romsdal.
 
Vi vil om vårt samefolk fl etta ein 
ring, ein ring av dei falda hender,
og oppdaga skal vi dei sælaste ting
når Herren oss bønesvar sender.
 
[…]
Nå gjeld det for alle å bruka den tid
som Herren gav til vårt virke.
I truskap til tenesta alltid å stå
i alt vårt liv og virke.

Så helsar eg deg som på 
utposten står og kjenner deg 
svak og elendig.
Til deg segjer Herren: 
Min nåde er nok.
I vesaldom krafti fullendast.

Ved kommunesenteret Sistranda på Frøya.

Fra venstre: Evelyn Athammer, Ingrid Hegerberg, Jorun Aune 
(tok i mot og satte i stand lokalet), Åge Strøm, Aslaug Strøm og 
Synnøve Mortensvik.
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  VÅRT YTREMISJONSARBEID ER 25 ÅR

– Evangelisk, diakonalt, sosialt og 
humanitært arbeid som har båret  
frukt og skapt engasjement
Det er med undring og takknemlighet vi ser tilbake på 25 års misjons-
virksomhet i vårt naboland Russland. Det var flere forhold som gjorde at 
kallet lød sterkt fra øst. Grensene var blitt åpne for vanlige mennesker, og 
man fikk se med egne øyne den nødstedte befolkningen på Kolahalvøya. 
Det var generelt stor fattigdom og matmangel rådet. Åndelig sett var det 
også hunger, forkynnelse hørte man sjelden og bibler ikke mulig å skaffe. 
Det samiske folk var blant de grupper som led mest og ble undertrykket.

Den første i Norges Samemisjon 
som rapporterte fra Kola, var 
trolig Anton Vesterfjell etter at 

han var kommet tilbake fra en hjelpe-
sendings- og evangeliseringstur. Han 
skriver i Samenes Venn nr 20 1992 om 
sin reise sammen med svenske repre-
sentanter, og avslutter med disse ord: 
«Kom snart igjen, vi trenger hjelp og 
oppmuntring.» Slik lød avskjedsordene 
fra disse menneskene. Disse ordene 
risset seg inn i våre hjerter. En kirke og 
åndelige veiledere stod på deres bønne-
liste. Nødropet fra samene på Kola er 
sterkt. De venter på Guds Ord og ånde-
lige veiledere.»

På landsmøtet i Molde i 1993 gjør 
Samemisjonen det historiske vedtaket 
om å starte et begrenset arbeid blant 
samene på Kola ved å støtte grupper 
som reiser dit på prekenturer. Hva som 
nå videre skjer lar vi bli fortalt gjennom 
årbøkene som kommer ut hvert tredje år, 
og generalsekretærens rapport, særlig 
det som omhandler etableringsfasen. 

1993–1995
«Redaktør/misjonsekr. Dag A. Rasmus-
sen besøkte Kola sammen med noen 
svenske sørsammer januar 1994, og han 
kom tilbake med en sterk appell om å 
starte stedlig arbeid blant samene på Kola.

Rasmussen gav uttrykk for at det ikke 
bare var nok å besøke stedene sporadisk 
med Guds ord. Folk manglet kristen 
kunnskap, og det var mange som visste 
lite hva det kristne livet går ut på.

 Landsstyret lyttet alvorlig til det Dag 
A Rasmussen hadde å si, og i novem-
ber 1994 ble det besluttet å etablere et 
stedlig arbeid blant samene på Kola. 
Våren 1995 ble Torbjørn Bjorvatn ansatt 
som prosjektleder for dette arbeidet, og 
den 1. august samme år, begynte han et 
engasjert arbeid med sikte på å bygge et 

evangelisk, diakonalt og kulturelt arbeid 
blant samene på Kola. Det er tanken at 
prosjektperioden skal vare i to år, og 
etter den tid håper en å ha etablert et 
arbeid som kan videreføres på en god 
måte, dels av medarbeidere fra Norge, 
dels av stedlige arbeidere.

Samemisjonen har opplevd en bety-
delig respons blant samene på Kola og 
velvilje blant lokale myndigheter. Og 
det er mange ting som tyder på at Kola- 
arbeidet har bidratt til en vitalisering av 
Samemisjonens støttearbeid flere steder 
i landet.»

1996–1998
«NSM har stått overfor store utfordrin-
ger på Kola gjennom hele perioden. 
Torbjørn Bjorvatn overlot stafettpinnen 
til Sigfred Palmer Giskegjerde fra 1. 
januar 97. Misjonen planla å etablere et 
stedlig kontor på Kola sommeren 1997, 
men det tok lang tid å få ordnet med de 
nødvendige papirer. Og før vi rakk å få 
godkjent alle papirer og avtaler, innførte 
den russiske dumaen en ny religionslov 
som forbød utenlandske organisasjoner 
å drive en utadrettet evangelisk virk-
somhet, dersom de ikke hadde var regis-
trert i landet de siste 15 år.

 Senhøstes 1997 spurte NSM om Den 
Ingermanlandske lutherske kirke kunne 
tenke seg å inngå en samarbeidsavtale 
med NSM, slik at vi kunne drive vårt 
evangeliske arbeid under deres paraply. 
Kirken møtte oss med stor velvilje, og 
en offisiell samarbeidsavtale ble under-
skrevet i mai 1998. I oktober samme år 
fikk vi godkjent en stedlig representa-
sjon i Lovozero som skal stå for organi-
seringen av NSMs sosiale/diakonale og 
kulturelle arbeid på Kola

Totalt sett er det holdt en god del 
møter flere steder på Kola, og mange 
har søkt frelse, forbønn og sjelesorg. 

Det er suppekjøkken og andre matsta-
sjoner i drift flere steder. Mange nyter 
godt av nabohjelpsordning som er eta-
blert, og ved årsskiftet 1998/99 var det 
rundt 2000 mennesker på Kola som fikk 
hjelp gjennom det humanitære arbeidet 
NSM organiserer. DU har gitt en god 
del midler til dette arbeidet, og læstadia-
nerne i Nord-Troms har bidratt med en 
god del.»

1999–2001
Rapportene bli nå mer fyldige etter hvert 
som arbeidet vokser. Nå fortelles det om
– Presten Aleksandr Volchok fra Mur-
mansk er jevnlig byen på Kola.
– Suppekjøkkenet serverer mat til flere 
hundre.
– Systue for vanskelig stilte kvinner er 
kommet i gang.
– Det er holdt kurs i kildinsamisk.
– Leirer arrangeres for barn og og unge.
– Samemisjonens medarbeidere i Lovo-
zero får nye lokaler, hele andre etasje på 
Hotell Virma.
– Kristenrussprosjekt går til Kola. 

2002–2004
Arbeidet som er påbegynt drives videre 
eller utvides. Med 50 døpte i Lovozero 
og Revda er det grunnlag for å starte 
egen menighet der. Olgas systue har 
fått nye lokaler og flere nye vernede 
bedrifter opprettes. For å styrke det 
humanitære arbeidet blant alkoholikere 
og alvorlig syke er en stiftelse kalt Ny 
Begynnelse etablert. De første radiosen-
dingene er også kommet i gang, med 
veien gjennom Bibelen på russisk, og 
lesing fra barnebibel på Kildinsamisk. 
Samemisjonen ser at Hotell Virma vil 
være en tjenlig base, og kjøper det.



2005–2007

I og med menighetsdannelse i Lovozero, 
er det ukentlige møter for voksne, barn 
og ungdom. Det er ansatt egen barne- og 
ungdomsarbeider og øvrige medarbeidere 
bidrar frivillig med sang, musikk og admi-
nistrasjon. Presten i Murmansk er jevnlig på 
besøk. Dessuten er det mye besøk fra Norge. 

2008–2010
Driften går på det jevne. Samemisjonen har 
nå stått i 15 års nybrottsarbeid, det er tid for 
å evaluere, og man spør seg:
– Hvordan kan man bidra til en sunn utvik-
ling av det kristne arbeidet, i et samfunn med 
små ressurser og en annen administrativ og 
kristelig kultur?
– Hvordan kan vi støtte fattige uten å skape 
avhengighet og passivitet?
– Hvordan kan vi bidra til å minske avhen-
gigheten av rus?
– Hvordan kan man videreføre kristelige og 
diakonalt arbeid som ikke er avhengig av 
våre økonomiske midler og kompetanse?

2011–2013
For denne perioden foreligger det ikke rap-
port, da det ble ekstraordinært landsmøte 
tidlig på våren 2014. En stor underslagssak 
har rammet arbeidet på Kola. Bruk av milli-
oner kan ikke redegjøres for. Rapporteringen 
har vært feil.

Mye av støtten fra Norge må opphøre 
inntil videre, men noe av arbeidet holdes 
likevel i gang.

2014–2016
I denne perioden arbeides det intenst for å 
få arbeidet inn i nye spor. Samarbeidet med 
presten og menigheten i Murmansk hadde 
ligget nede noen år, og dermed var det heller 
ingen forkynnere som kunne reise over. Det 
ble holdt møte i Tromsø mellom biskopen 
i St. Petersburg, presten i Murmansk og 
ledelsen i NSM, og man kom frem til nye 
avtaler. Utover høsten fant man fram til ord-
ninger som fortsatt gjelder. Huset i Lovozero 
var blitt solgt. Samarbeidet med Ny begyn-
nelse opphørte, og enkeltforetaket til Svet-
lana Sedneva, ble valgt som driftsledd som 
kordinerte arbeidet og utførte humanitær 
bistand. Om driften pr i dag, se brev og rap-
port fra Svetlana Sedneva i sette bladet. I til-
legg må nevnes at Suppekjøkkenet kommer 
i gang igjen på nyåret, nå også for en gruppe 
voksne. Dette arbeidet foregår i samarbeid 
med Hjelp Kola.

Takk til Herren for frukter og for styrken 
i motgangen! Takk til misjonsfolket i Norge 
for fornyet tillit. Takk til medarbeidere og 
gode venner på Kola for samarbeid og støtte!
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Umiddelbart inntrykk og vurdering av situasjonen  
25 år etter oppstarten av arbeid på Kola

To norske medarbeidere kom hjem til Norge fredag 14. desember. 
Vi har bedt dem komme med en enkel oppsummering og vurdering.

– Hva er din vurdering og hovedutbytte av 
turen, Lars Nessa?

– Dette er den første turen min etter at 
Samemisjonen startet arbeid på Kolahalv-
øya. Jeg kjenner meg heldig som ble invitert 
av Kurt Olsen til å være med på en møteuke 
hit. Vi har fått være med på samlinger og 
gudstjeneste i den lutherske forsamlingen i 
Murmansk, og på møter i Lovozero, Revda 
og Kandalaksha. Som medlem av landsstyret 
har det vært nyttig og interessant for meg å 
se arbeidet på nært hold. Takk til vår dyktige 
samarbeidpartner, Svetlana Sedneva, som har 
tolket og lagt så godt til rette for oss. 
 
– Hvordan vurderer du, Kurt Olsen, situasjonen før vi går inn i 2019? Du 
har jo mange års erfaring fra forkynnervirksomheten på Kola.

– Ja jeg har hatt en flott tur sammen med Lars! Og med de siste opplevelser 
friskt i minne tenker jeg slik:

– Kongens bud har hast, vi vet ikke hvor lenge vi kan passere grensen. 
Derfor er det også viktig å legge til rette for at arbeidet kan stå på egne ben. 
Jeg ser for meg disse forutsetningene:

– Egne lokaliteter i hver by med tilrettelagt finansiering av kommunale 
avgifter og en forutsigbar økonomi må ordnes.

– Utstyr og inventar som trengs må vi hjelpe til med.
– Og viktigst av alt: At folk tar ansvar og holder møter selv uten predi-

kanter. Til en hjelp her, så holder jeg på å tale inn noen undervisningstimer 
på opptaker, der Svetlana tolker.

På grunn av velvilje blant folket ser dette nå ut til snart å være på plass, 
avslutter Kurt Olsen.

Takkehilsninger
Teamet besøkte Olga Melentjeva en dag for å takke for godt samarbeid gjen-
nom mange år. Hun har vært samarbeidsvillig på alle vis, og latt forkynnere 
fra NSM komme og holde kristne møter i hennes hus, mens vi ikke hadde 
vårt eget lokale i Lovozero.

Også mannen, Nikolai Melentjev, 
fikk takk fordi at han alltid har ordnet 
opp for oss og lagt til rette for møter 
når Olga var bortreist.

Olga, på sin side, kom med en 
gave til Norges Samemisjon. Det var 
en sydd ball i 
samiske farger. 
Olga hadde 
sydd den selv. 
Det passet så 

fint med gaveoverrekkelse nå når Samemisjonen 
hadde hatt virksomhet her i 25 år. Gaven ble overrakt 
til Lars Nessa, styremedlem i Norges Samemisjon.

Svetlana var sammen med noen av sine nærmeste 
i Lovozero en av dagene. Da spiste de kake og hilste 
samemisjonen med følgende:

Vi takker Norges Samemisjon for 25 års arbeid på 
Kolahalvøya. Med hilsen venner på Kolahalvøya.

Siste team på prekentur i 
jubileumsåret 2018: Tolk 
Svet lana Sedneva, lands styre-
medlem Lars Nessa og fast 
predikant til Kola, Kurt Olsen.



14     Samenes Venn 8-2018

– Endelig får jeg lage suppe med kjøtt!
I dette brevet vil jeg fortelle om at Norges Samemisjon fortsetter med 
sine prekenreiser og diakoniarbeidet på Kola-halvøya. Den siste preken-
reisen ble gjennomført fra den 16. til den 23. november.

På denne turen fikk vi besøk av 
flere personer fra NSM til Kola. 
Sammen med Nils Borge Teigen 

kom Klemet JO Hætta, Tormod Gus-
land og Øyvind Fonn. Øyvind var bare 
i Murmansk. Der gjorde han intervju 
og tok bilder av barn og unge som skal 
delta på en leir NSM er med å arrangere 
neste sommer. Vi andre reiste videre til 
de små landsbyene. Tormod hadde vært 
på Kola sammen med Fjellheim for en 
del år siden, men Klemet var på sin 
første tur. Og jeg tror at det var fint for 
Klemet å treffe samer også i Russland. 

Vi besøkte Murmansk, Lovozero, Revda 
og Kandalaksha. Denne gangen var det 
tatt opp temaer fra konfirmasjonsunder-
visningen. Det er mange i Russland som 
ikke er konfirmert, og på den måten får 
folk tradisjonell kristen opplæring. Og 
det er planer om at flere blir konfirmert 
til Jul.

Vi fortsetter med stipend til studenter 
og nabohjelp-prosjekter, og da utbetales 
det støtte på 2000,- RUB som er tilsva-
rende 280,- NOK pr. mnd. i 9 måneder. 
Men noen får denne støtten som en mat-
pakke. Av og til handler jeg eller Nata-
lia Duzhilova mat til en familie som er i 
nød, eller de inviteres til butikken og vi 
handler matvarer sammen.

Da vi var i Lovozero, inviterte jeg 
Natalia Vatonena, som går fast på våre 
møter. Jeg ringte henne og bad henne 
om å komme til butikken. Da jeg traff 
Natalia, fortalte hun om at hun hadde 
grått så mye. Selvfølgelig spurte jeg 
henne om hvorfor hun gråt, og jeg fikk 
til svar: «Av glede!» Hun var så glad for 
at jeg ringte, og at NSM støttet henne på 
denne måten. Dette var en velsignelse 

for Natalia og hennes familie. Mens hun 
handlet, hørte jeg noen kommentarer: 
«Endelig får jeg lage suppe med kjøtt, 
er lei av å spise grøt hele uka... » Nata-
lia arbeider som vaskedame, og har lav 
lønn. 

Med Guds fred fra Murmansk.
Svetlana Sedneva

Klemet deler Guds ord i Lovozero.

Fra nytt menighetslokale i Revda.

Svetlana og Natalia Vatonena

Alina Danilova sammen med sin beste-
mor Valentina Tokmakova fra Revda. 
Alina tar sykepleierutdannelse i Apatity, 
og får stipend fra Samemisjonen. Alina er 
en sjenert jente, men bestemoren skryter 
av jenten sin, og sier at hun fullfører sine 
studier godt. 

Øyvind Fonn deler ut traktat fra NSM 
til hjelp for den enkeltes bibellesing og 
bønneliv. Foto: T. Gusland

Til leserne av Samenes Venn

Vi, kristne folk, forbereder oss til julehøytiden også 
i Russland. Vi snakker om hvordan vi skal feire jul, vi 
snakker om julegaver for barn. I kirka holder vi på å 
øve på julesanger, og ungdommene øver på et  
dramastykke. Det er mye godt som er i å vente.

Menighetskoret øver inn julesanger.
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 LEIR I PÅ KOLA FOR BARN, FORELDRE OG UNGE LEDERE

Misjonsprosjekt ved 
Jærtun Lutherske Friskule
Tekst: Øyvind Fonn. Foto: Ida Kristine Frøvik

På Kolahalvøya samarbeider Norges Samemisjon med Den lutherske 
kirka i Murmansk. Denne menigheten er helt avhengig av støtte fra Norge 
og andre land for å kunne ha ansatte, eie lokale og drive et variert barne- 
og ungdomsarbeid. Det er nå fl ere år siden menigheten kunne arrangere 
leir for sine barn og unge. Men gjennom prosjektet som Jærtun Lutherske 
Friskule deltar i, får menigheten igjen en mulighet til å ta med seg de 
unge til et leirsted. Antall deltagere vil bli ca. 30 til en kostnadsramme på 
40–50 000.

Samemisjonens medarbeider, Øy  -
vind Fonn, besøkte Murmansk 
menighet 17.–18. november. Han 

fi kk der sammen med sitt norske team 
oppleve både gudstjeneste, ungdoms-
møte og søndagsskole. I tillegg var han 
på besøk hos aktuell familie for en slik 
leir. Barne- og ungdomsarbeider Anna 
Volchok fortalte om planene.

Målgruppe
– Vi planlegger at barn fra både Mur-
mansk, Revda, Lovozero og Kanda-
laksha skal få være med på leiren. I 
tillegg inviteres ungdommer som er 
konfi rmert i vår menighet å være med 
som medhjelpere. Disse vil få konkrete 
oppgaver på leiren. For noen av barna er 
det også viktig at foreldre er med.

Stor betydning for barna
– Å ha leir i slutten av august, har egent-
lig vært en tradisjon tidligere. En slik 
leir ønsker vi skal være en motivasjon 
for barna før skolestart. De trenger også 
en oppmuntring og en påminning om at 
Gud og Jesus vil hjelpe dem, også når de 
begynner på skolen. Spesielt barna fra 
de små byene trenger å oppleve å være 
i et forenet fellesskap. På en slik leir 
vil også barn som ikke er kristne, være 
med. Vi ønsker at slike barn kan få være 
sammen med barn som tror på Gud, og 
kanskje vi klarer å få dem med i menig-
heten, slik at de også kommer til Gud, 
avslutter Anna Volchok.

Rapport frå Kola ble godt mottatt
Da Fonn besøkte Jærtun den 20. novem-
ber under sin misjonsuke, ble hans ferske 
informasjon til god hjelp i den videre 
undervisningen. Han hadde både en fel-
les økt, og tilpassede presenta sjoner i 
de ulike klassene A, B og C. Han viste 
bilder og videoopptak og organiserte en 
videosamtale med Nils Borge Teigen, 
Tormod Gusland og Svetlana Sedneva 
som var ute på misjonsfeltet, i Revda. 
Barna fi kk prøve seg på russisk sang, 
og til slutt fi kk de smake drops og Coca 
Cola kjøpt på Kola!

Har allerede passert 20 000
Vår kontakt, lærer Kari Vik i 3.–4. 
klasse ved Jærtun kan fortelle at de 
allerede har passert 20 000, og det før 
Julekantaten skal fremføres med kollekt 
til prosjektet. Videre rapporterer hun fra 
klassene, som også jobber litt ulikt ut frå 
kompetansemål om samer:

5. klasse har hatt lesestafett der dei har 

samla inn pengar til misjonsprosjektet. 
Ellers har dei lært russiske tal og lært litt 
om samisk historie i samfunnsfag. 

3. og 4. klasse har lært meir om kven 
samane er og kvar dei bur og kva det 
vil seie å være same i Noreg, og korleis 
dei budde før i tida og i dag. 4. klasse 
har dessutan vore på tur i skogen kor 
dei skulle lære å kaste lasso. Då hadde 
dei på førehand lært kva samane bruker 
lasso til. Har også sett fi lm om samar i 
nord og jobba med oppgåver knytt til 
samisk kultur og tradisjonar.

Ellers har dei sett bilete og video frå 
Kola-halvøya, og om leirarbeidet som 
blei driven der; lært litt russisk språk 
og song; hatt lesestafett til inntekt for 
misjonsprosjektet. Både lærarar, for-
eldre og besteforeldre har vore med å 
sponsa. Det har også vore arbeidsdag 
med at elevane skulle arbeide heime i ca. 
1 time til inntekt for misjonsprosjektet. 
Nokon vaska og bretta klede, støvsuga, 
baka peparkaka, rydda stue, hjelpte med 
middag, vaska bad, arbeidde heime på 
garden, eller panta fl askar. Til våren 
skal dei ha misjonsløp. I klasserommet 
har dei ein bønneplakat, og dei ber for 
leiren i andaktane framover no. Under 
julekantaten skal tre fjerdeklassingar 
lese ei orientering om prosjektet.

1. og 2. har sett litt på fi lmen om 
Ante, laga kort til dei som skal på leiren, 
sprunge misjonsløp med spon sorar, 
bedt for leiren, lest i bok om samar og 
no gler dei seg til å synga julekantaten 
«Den store kongen» – der kollekten går 
til misjonsprosjektet.

Her får barna i 1.–2. klasse se bilde av 
søndagsskolen i Murmansk og barn som 
skal på leir.

Barna fi kk to drops hver.



Stort engasjement for  
Kola på Sørlandet
Jeg har aldri vært på Flekkerøya som jeg har lest så mye om i Samenes Venn, og 
aldri hørt Flekkerøyguttene synge. Og Kolasamarbeidet hva er nå det? Skulle det 
komme gjester fra Murmansk på årets diakoniseminar og Kola-basar? Prosjekt-
leder Sølvi Endresen ga meg nøye informasjon om programmet, og med en god 
del oppsparte Eurobonuspoeng var det bare å bestille flybilletter for meg og min 
kone Margareth. Og besøket stod til forventningene, ikke minst takket være vårt 
hyggelige vertskap Kurt og Magnhild Olsen. Mange syntes det var kjekt at en fra 
Samemisjonen stakk innom på basaren. Vi hadde jo mye felles historie, tross alt. 

Red.

Fra venstre Irina, Sergej, Anna, Aleksandr, Aline, Larisa og Natasha – alle fra 
Murmansk.

Flekkerøyguttene i god gammel kjent stil, og med 
levende vitnesbyrd mellom sangene, blant annet 
fra Geir.

Tidligere kretsleder Anna 
Heggland (t.v.) er aktivt med 
i det diakonale arbeidet til 
Kolasamarbeidet. Hun var 
møteleder søndag kveld på 
Røykenes bedehus, hvor også 
de russiske gjestene delte 
erfaringer og uttrykte sin 
takknemlighet.

Geir Nybro Olsen ivrer og ber 
for arbeidet, og hadde solgt 
svært mange lodd i forkant av 
basaren.

Sørlandet krets er  
100 år i 2018.
Den er ikke lenger aktiv. Kretsens 
styre la ned sine verv for få år 
siden pga en fastlåst situasjon, og 
nye ikke har overtatt. Et og annet 
møte holdes for NSM, men kret-
sens framtid er usikker. Gjennom 
organisasjonen Kolasamarbeidet 
får sørlendinger som brenner for 
diakoni og forkynnelse på Kola, 
fortsatt drive på med sitt støtte-
arbeid. Veldig enkelt kan man si 
at Kolasamarbeidet avløste Skall-
dyrfestivalen som ble drevet på 
Flekkerøya i 20 år, og som ga store 
inntekter til NSM på Kola.

Her foregikk skalldyrfestivalen med taler, 
sang, mat, mye moro, med opptil flere 
hundre gjester.

Etter gudstjenesten på søndag. Sølvi Endresen, nr. 
2 fra venstre, sammen med russiske medarbeidere. 
Aleksandr Volchok, nr. 2 fra høyre holdt prekenen.

Peder Asbjørn og Gerd Pedersen stod i 
bresjen for skalldyrfestivalen i 20 år.

Takk til alle som tok godt i mot oss!
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Vi minnes Åse Ryan
Åse Ryan gikk bort januar 2018 94 år 
gammel. Hun ble født i 1923 og vokste 
opp i Langfjordbotn i Alta. Krigsårene 
ble svært dramatisk for henne og fami-
lien. Mange lesere vil nok huske henne 
som kona til Paul Ryan, rektor ved Den 
Samiske Folkehøgskole fra 1957–1977, 
og en trofast kontormedarbeider ved 
samme skole. Vi har spurt noen som 
kjente henne om fortelle litt.

Gerd Torhild Risholm fra Fevik for-
teller: Både Paul og Åse gjorde veldig 

mye for samisk ungdom ved å verdsette 
deres kultur, språk og levemåte, og var 
også verdi fulle kulturbærere for bygda. Åse 
hadde store kunst neriske gaver og fikk Finn-
marks kulturpris for arbeid innenfor tekstil, 
kunst og utsmykning. Det var først i 50-års-

alderen at hun fikk tid til å utvikle sine gaver, 
også til nytte for DSF. Risholm var bestyrer 
ved Karasjok sykestue og aldershjem 1970–
1978. Som enslig den gangen, var det stort 
å få oppleve samholdet og å bli inkludert i 
Samemisjon fellesskapet av nettopp slike 
som Ryan.

Gunhild Paulen fra Karasjok forteller: Jeg 
gikk på på DSF i 57/58, og de to årene etter 
arbeidet jeg som hushjelp hos Ryan sine. 
Åse tok seg av dem som kom utenfra og var 
gjester, ja det var alltid mye folk hos dem. 
Vi unge fikk oppgaver og det var aldri noe 
kritisering, bare opp læring. Ryan var aktive 
i musikk- og kulturlivet og Folkeakademi-
ets utøvere var også gjester hos dem. Hun 
var sin manns høyre hånd. Åse sydde alle 
klærne som barna deres trengte, og det var 
først etter hun kom til Alta at hun begynte 
med sine kunst arbeider. Hun skrev også to 
bøker om sin barndom og oppvekst.

Gerd Torhild Risholm 
sammen med Åse Ryan 
i hennes hjem i Alta. 
Redaktøren møtte Risholm 
på Flekkerøya i september 
og fikk da tips om å skrive 
et minneord etter Ryan. 
Foto: Norman Risholm.

– Dører åpner seg hele tiden
Marie Kemi er sentral i det frivillige diakonale arbeidet i Karasjok. Behovet 
er stort for hjelpende hender, sjelesorg, forbønn og Guds ords forkyn-
nelse. Hennes omsorgstjeneste har utviklet seg særlig de senere år, men 
hun vet at mye av grunnlaget ble lagt allerede i barndommen. I dette og 
neste Samenes Venn får vi innblikk i en rik og travel hverdag.

Marie Kemi har mange års erfa-
ring fra skoleverket. Som lærer 
arbeidet hun både i barneskole, 

videregående skole og ved Den Samiske 
Folkehøgskolen i bygda. Senere arbei-
det hun som journalist i NRK Sapmi. 
Første året var på heltid der hun laget 
barnetimer og organiserte arbeidet med 
andakter og gudstjenester. Hun gikk så 
over i en stilling som frilansjournalist, 
men fortsatt med ansvar for kristne pro-
grammer som andakter og gudstjenester. 
Dette varte en del år.

De siste sju årene av sitt yrkesaktive 
liv var hun diakon i Karasjok menighet. 

En av oppgavene hun hadde da, har hun 
fortsatt med etter at hun ble pensjonist, 
nemlig institusjonsandakter.

Et vanskelige år
I 2017 mistet hun 
mannen Lars Haugan 
i en ulykke som var 
ute som prestevikar for 
Sjømannskirken. Hun 
var hjemme i Karasjok og ventet sin 
mann hjem om noen dager, da budska-
pet kom brått og uventet.

– Hvordan jeg kom meg gjennom den 
første tunge tida, kan bare forklares med 
at jeg holdt meg aldeles nært Jesus. Uten 
hans styrke og trøst vet jeg ikke hvordan 
det ville gått.

Savnet er fortsatt stort, men hverdagen 
har kommet i gang igjen. Nå merker hun 
at Gud bruker henne gjennom sine gaver 
og erfaringene hun har fra eget liv.

Variert tjeneste
Vi møter Marie på sykeavdelingen ved 
Karasjok eldresenter. Hun og Lars John-

sen skal ha andakt sammen. En tredje 
person som også er aktiv i dette arbei-
det, er Amalie Bæverud. Undertegnede 
fikk også bringe en hilsen denne dagen. 
Etter andakt og sang går Marie rundt og 
samtaler litt med hver enkelt og ber en 
bønn. Noen ganger kan det være tungt, 
mens andre ganger merker hun at him-
melen åpner seg, at hun på en spesiell 
måte får både det hun skal si og be om.

Mediearbeid engasjerer henne fort-
satt. Hun har en deltidsstilling som 
journalist for det samisk-kristne bladet 
Nuorttanaste. Harald Botn ved Kris-
tiansand spør henne dessuten jevnlig 
om å lage andakter for NRK, og Berit 
Frøydis Svineng Johnsen gjør da opp-
takene – begge tidligere medarbeidere 
for Samemisjonen. – Jeg ber til Gud at 
denne døren fortsatt må stå åpen.

Det er et uttrykk Marie bruker en 
del. De åpne dører. – Det er godt å sitte 
hjemme og lese og be. Men når blir jeg 
minnet om å gå ut, blir det litt kamp. 
Men når jeg er lydig og beveger meg 
ut, fysisk, så åpnes dører. Jeg kommer 
i kontakt med mennesker og får være til 
hjelp. Det er helt tydelig! 

Mennesker og oppgaver finnes over-
alt og det blir i perioder ofte besøk hos 
eldre og mennesker som kjenner seg 
ensomme. – Men jeg rekker ikke over 
alt, og har måttet lære å ta vare på meg 
selv også. (Fortsettelse i neste nr.) 

Tekst og foto: Red.

Lars Johnsen og Marie Kemi etter 
andakt på Helsesenteret.



Glimt fra  
lulesamisk miljø
Den beste måten å bli kjent med et sted er å møte de  
fast boende, som for eksempel på Drag og Musken.

Den første jeg møter er Arnfinn 
Iversen som henter meg på 
Dragskrysset. På vei inn til sen-

trum passeres Margits Minne, vårt tid-
ligere pensjonat og internat. Jeg har en 
avtale på det lulesamiske senteret Árran. 
Her er samlet mye kompetanse om kul-
turen langs Tysfjorden som språk, fiske, 
jordbruk og reindrift.

Neste stopp er omsorgssenteret Drags-
tunet hvor det er invitert til Vaffeltreff 
– åpent for alle. Fremmedkaren blir 
godt tatt i mot av både betjeningen 
og andre besøkende. Jeg forteller om 
bladet Samenes Venn, som alltid er med 
i sekken. En av gjestene kan mye om 
Tomas von Westen og gir meg en inn-
føring om hva som skjedde her for 300 
år siden. Diakon Anna Kuoljok serverer 
vafler og kaffe og snakker samisk med 
noen av beboerne. Her er både hjerte-
rom, hjertevarme og hjertespråk.

Hjemmet til Arnfinn og Torill Iversen er 
en god base. Her er mat for både legeme 
og sjel. Vi snakker om tiden da Same-
misjonen drev Fredly barnehjem og 
aldershjem på Hellandsberg. Jeg får vite 
at misjonen også drev grunnskole for 
barna på Fredly. Det var nytt! Gunnlaug 
Sandvik i nabogården har også interes-
sante ting å fortelle, til en kopp te og 
noen vaffelhjerter.

Neste dag går turen med hurtigbåt inn til 
det samiske stedet Musken, med rundt 
30 fastboende. Det ble en fjelltur først, 
siden litt vandring i bygda for å komme 
i kontakt. Mest folk traff jeg på kaia da 
jeg skulle ta hurtigbåten tilbake. Jeg 
spurte om å få legge igjen noen Same-
nes Venn på venterommet. Da tok de 
hele bunken og la likeså godt ett i hver 
postkasse …

Om kvelden var det møte på bedehuset 
Elim. Bildet taler sitt tydelige språk. 
Trivelig! Siste dagen hadde vi bedre tid 
til å snakke sammen om virksomheten. 
Arnfinn kunne fortelle at velforeningen 
ville gi en gave. Det ble atter kveld, og 
det var på tide å takke for denne gang. 
Med buss, tog og bil kom man seg hjem 
til Trøndelag før det lysnet av ny dag. 

Red.

På vei til Musken. Hellandsberg ses i 
bakgrunnen.

Redaktøren har gjerne med en maskot 
på sine reiser. På Drag møtte vi en 
reindriftsutøver med gjeterhund. Den tok 
forsiktig vare på reinsdyret i kjeften sin, 
og ga det tilbake til eieren.
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Litt om sjøsamisk kultur

Samisk kultur, næring og sam-
funns liv arter seg forskjellig innen-
for ulike samiske grupper og miljø. 
I vårt land finner vi gruppene sør-
samer, nordsamer, lulesamer, pite-
samer og skoltesamer, definert ut 
fra ulike språk. En god del samer 
vil også identifisere seg som enten 
reindriftsamer, marksamer eller 
sjøsamer.

En av de mest utpregede sjøsa-
miske kulturene, finner vi i Porsan-
ger i Finnmark. Den sjøsamiske 
kulturen har i større grad vært 
utsatt for fornorskning en andre 
mer homogene samiske miljø, som 
f.eks. innlandssamene i Finnmark. 
Og i forhold til sjøsamisk næring 
som f.eks. fiske, foregår det fortsatt 
et press og krav fra myndighetene 
om tilpasning, slik at det tradisjo-
nelle fjordfiske står i fare for å bli 
utradert. 

Vi skal i senere utgave av Samenes 
Venn bringe intervju av daglig leder 
ved det sjøsamiske kompetanse-
senteret Mearrasápmi i Indre Bille-
fjord, Thomas Hansen. Vi skal også 
gjøre oss kjent med Sjøsamisk tun 
i Smørfjord.

Musken. Bare halve bygda vises. Fiskeoppdrettet i 
fjorden er en viktig arbeidsplass i bygda.
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50-årsjubileum for Šuoššjávrri fjellkirke
Tekst og foto: Leif Petter Grønmo

Fra venstre: Alf K Tellefen, Anne-Marit E Anti, Egil Lønnmo og Bjarne Gustad

Søndag 9. september ble det feiret 50årsjubileum for Šuoššjávrri 
fjellkirke. Lokalet var stappfult da det var kommet folk fra 
stedene Šuoššjávri, Lápholuobbal, Masi, Kautokeino, Karasjok, 
Alta og noen fra Sør-Norge. 

Šuoššjávrri kirke har tre eiere: Kautokeino- og Karasjok menig-
heter samt Samemisjonen. Gudstjenesten 
ble forrettet av prost Egil Lønnmo 

og sokne prest Bjarne Gustad. Dagens 
preken var ved tidligere ansatt i Same -
misjonen Alf Tellefsen sammen med 
kirketolk i Karasjok Anne-Marit 
E Anti. Tellefsen som var primus 
motor for bygginga av kirka som for-
mann i bygge komiteen og leder for Kara-
sjok menighetsråd.

Et jubileum er ikke noe uten mat. Det ble servert biđus med tilbehør. 
Senere var det kaffe og kaker. Flere valgte å sitte ute i det fi ne været og 
nyte maten eller kaffen og ellers slå av en prat med kjente og ukjente.

Alf K Tellefsen hadde senere et interessent tilbakeblikk på Šuošš-
jávri kirkes historie. Historien ble supplert med bilder som kirkevergen 
Åsmund Samuelsen viste. Tellefsen var formann i byggekomiteen sam-
tidig som han var formann i Karasjok menighetsråd. «Når jeg var same-
misjonsarbeider i den tiden, så arbeidet jeg i min arbeidstid med Šuoššjávri 
kirke», sa han og smilte.Alf K Tellefsen var spurt av Kirken om å preke og å 

gi et historisk tilbakeblikk.



Fra hilsen holdt på Inga Tovens 100-årsdag 
 ved representant for Norges Samemisjon

Kjære Inga! […] Vi er glade for at du på ulike måter har 
vært en del av vårt arbeid ved å ta i mot utsendinger som 

Bertrand Nilsen og Anton Vesterfjell, deltatt på møter og 
stevner i vår regi, vært stemor for vår tidligere diakon Aina 
Toven Malum, er abonnent på Samenes Venn og vært elev 
ved sameskolen i Havik drevet av Norges Samemisjon. Vi 
tror du har gode minner fra fellesskapet med andre spredt-
boende samer i Trøndelag og Nordland. Men du ble utsatt 
for fornorskning ved at du ikke fikk opplæring på og i ditt 

eget morsmål. Dette kan vi bare ane hvor negativt var for din 
samiske identitet. Og ikke bare for din, men også for andre 
samiske barn. Til deg, Inga Toven, vil vi i Norges Samemi-
sjon, 85 år etter at du gikk ut av skolen, si unnskyld for du 
ikke fikk samisk opplæring. Vi beklager at du ikke fikk lære 
å lese og skrive på mors målet og på hjertespråket. Igjen vil vi 
si unnskyld! Så er vi da ikke automatisk ferdig med din sak. 
Ønsker du å fortelle din historie, vil vi lytte til den og ta den 
med i vårt videre arbeid med forsoning. […] Ø. Fonn
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Inga Toven til minne
Inga Olivia Toven f. Vesterfjell, døde i troen på sin frelser 101 år gammel, slik stod det i hennes dødsan-
nonse. Hun ble født 6. oktober i 1917 og døde den 19. november i år. Ved hennes bortgang er et kjært 

familiemedlem, og et beundret menneske både i norsk og samisk miljø ikke lenger blant oss.

Inga ble født i Strompedalen som nummer 
tre i en søskenflokk på fire. Foreldrene var 
reindriftssamer og levde sammen med rein 

som flyttet innenfor årets åtte årstider. Barna 
ble tatt med fram til de begynte på skolen. De 
første årene gikk Inga på Øy på Høylandet, og 
måtte gå flere kilometer hver vei. Senere gikk 
hun på sameskolen i Havika. Etter å ha gått ut 
av skolen, var hun med i reindriften til forel-
drene, men i 1942 gikk hun husmorskolen i 
Overhalla som en nyttig utdanning for oppgavene å lage 
og reparere klær og annet nødvendig utstyr.

I 1948 ble også hennes familie rammet av bussulykken 
i Dunderlandsdalen der hennes yngre bror Anton Ferdin-
and omkom, et stort tap for Inga og de andre. I 1950 kom 
en mann fra Toven på Helgeland og skulle arbeide som 
reingjeter for hennes eldre bror. Han hette Aksel. En mot-
standsmann under krigen og en friskus som var god til å 
ferdes i fjellet sommer som vinter. Han var enkemann. 
Inga og Aksel fikk et godt øye til hverandre og de giftet seg 
i 1953. De kjøpte seg en reinflokk og begynte for seg selv 
og satte bo i Botnan ved Namsos. De flyttet og levde med 
reinen. Aksel hadde to barn etter første kona som døde i 
bussulykken, Aina og Kjell. Sammen fikk de sønnene Ivar 
og Lars.

I 1962 utvidet de driften for et bedre innkomme, og leide 
inn hjelp når det trengtes. I 1967 kjøpte de snøscooter noe 

som revolusjonerte hele leve måten for dem. Nå 
kunne de føre tilsyn med rein og samtidig være 
med på det som ellers skjedde i storsamfunnet. 
Etter hvert kom det svigerbarn, barnebarn og 
oldebarn inn i familien. Alle viktig for Inga, 
omsluttet av omtanke og kjærlighet. I 1975 
valgte Inga og Aksel å pensjonere seg og søn-
nene tok over driften. De fortsatte å hjelpe til 
i driften, men reiste også på lange ferieturer 
med bilen. Aksel døde i 1997.

 Inga bodde fortsatt i Botnan til hun flyttet til pensjonist-
senteret i Namsos for 12 år siden. Hun hadde daglig tilsyn 
av hjemmesykepleien, men utover det klarte hun seg selv. 
Hun var trofast med på møter, og andaktsboken Stille stun-
der på veien hjem, brukte hun daglig inntil synet gjorde 
dette vanskelig. I fjor feiret hun 100-årsdag, godt omtalt 
i lokalavisen. At hun også fikk hilsen fra kongen, var noe 
som gledet henne stort. Inga var oppegående og klar til det 
siste. Hun var glad hun kunne bo for seg selv. Siste dagen 
gikk hun seg en tur, laget mat da hun kom hjem, så satte 
hun seg i stolen sin og der fant hjemme sykepleien henne 
en stund senere. Hun døde med skoene på. En fin bort-
gang – i troen på sin Frelser. Et langt og begivenhetsrikt 
liv var avsluttet. Vi lyser fred over hennes minne. (Etter 
minnetalen av prest Torgeir Liasjø.) NSM takker familien 
for minne gaven, i tråd med Ingas eget ønske. 

Red.
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– FRÅ 50-ÅRSJUBILÉET FOR DEN SØRSAMISKE SKOLEN PÅ SNÅSA

Dette var noe av budskapet i talen 
da tidligere rektor ved skolen, 
Per Eggen, åpnet jubileumsutstil-

lingen ved det sørsamiske museet Sae-
mien Sijte den 19. september. Eggen holdt 
også frem hvilken stor betydning tidligere 
rektor Ella Holm Bull har hatt for utvik-
lingen av skolen og sørsamisk språk.

Norges Samemisjon gratulerte skolen 
med jubiléet i et innlegg på Facebook, 
og ønsket lykke til i det videre arbeid 
for samisk språkopplæring. I innlegget 
heter det:

Vår organisasjon startet sammen med 
Trondheim indremisjon, den første 
skolen for samiske barn i sørsamisk 
område i 1910: Haviken hjem og skole 
for lappebørn. Skolen som lå like nord 
for Namsos, hadde barn fra flyttsame-
familier som målgruppe. Foreldre opp-
levde skolen som et tryggere og bedre 
skoletilbud enn bygdeskolene. Det 
var dessverre bare det første året den 
hadde samisktalende ansatte. Den store 
forkjemper for skolen, Paul Pedersen, 
hadde imidlertid den visjon at skolen 

skulle ha et tydelig samisk preg. Men 
fornorskingsvinden blåste sterkt i landet 
den gang og “skolen ble nok for det 
meste oppfattet som en “fornorskings-
skole», selv om mange også fremhe-
ver den betydning skolen hadde for 
sørsamisk kultur, i og med dette var 
den første institusjonen hvor sørsamer 
kunne møtes.» (NOU 2016: 18. Hjerte-
språket, s. 57) Skolen ble lagt ned i 1950. 
Samemisjonen er glad for at sørsamiske 
skole elever i dag har et skole tilbud som 
det som finnes på Snåsa.

Åarjel-saemiej skuvle ligger i nær-
heten av muséet og kultursenteret Sae-
mien Sijte. På samme området finner 
vi også internatet Åarjel-saemiej skuv-
len internate og barnehagen Suaja 
maanagïererte. Alle disse fire institu-
sjonene er viktige for bevaring av sør-
samisk kultur, utvikling av sørsamisk 
identitet og revitalisering av der sør-
samiske språk. (Les mer på Facebook 
tavlen for den 19. september.)

Åarjel-saemiej skuvle 50 japieh
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Skolen og internatet på Snåsa har vært viktig for samiske barn i det sør -
samiske område. Her fikk de speile og se seg selv i møte med andre i 
samme situasjon. Skolegangen og oppholdet på internatet ble kanskje 
den eneste perioden i livet der de fikk oppleve å være i majoritet. Og 
dette har vært viktig for utviklingen av barnas identitet.

Ellen Kari Anti Sara har gode minner fra sameskolen

Diakon Ellen 
Kari A Sara 

bosatt i Maze er 
takknemlig for 
lærdommen hun 
fikk med seg fra 
sameskolen på 
Snåsa. Hennes 
familie flyttet 
fra Karasjok 
til Kongsmoen 
på Høylandet i 
1973 da hun var 

5 år. Enda en familie, i nær slekt, kom 
også flyttendes, og begge familiene ville 
ha barna sine på internatet på Snåsa. 
Dermed hadde Ellen Kari noen kjente å 
gå i lag med. Etter hvert begynte flere av 
hennes yngre søsken ved samme skole. 
Hun bodde ni år på dette internatet.

– Selve skolen var ennå ikke reist 
da jeg begynte, så de samiske klas-
sene var innlemmet i bygdeskolen på 
Snåsa. Det var flere trinn i hver klasse. 
Verken lærere eller elever praktiserte så 

mye samisk da. Sørsamisk var jo i ferd 
med å dø ut, men lærer og rektor Ella 
Holm Bull arbeidet jo iherdig for tå vare 
på språket. Vi hadde to timer samisk i 
uken, og vi nordsamene, hadde noen år 
en egen nordsamisk lærer, Piera Balto. 
Særlig mine yngre brødre, som ikke 
kunne norsk, trengte undervisning på 
samisk. Det var Høylandet kommune 
som ordnet dette tilbudet, ja hjemkom-
munen vår la til rette så godt de kunne 
de første årene.

 – Vi mistet jo litt kontakten med 
barna hjemme på Kongsmoen når vi 
var så mye borte. Sommerferien de 
første årene begynte ved 17. mai. Det 
var nemlig skole på lørdager og da ble 
ferien lengre. Når vi da reiste hjem, 
måtte vi ta buss videre til der foreldrene 
våre var med reinflokken, for eksempel 
til Vikna eller Salsbruket.

 – Opplæringen var mye lik som ellers 
i norsk skole, regner jeg med, men vi 
hadde duodji og samisk kulturhistorie i 
tillegg til timene med samisk.

– Ella Bull Holm ble vi godt kjent med, 
hun var der hele tiden, og dattera Anna, 
bodde jeg på rom sammen med en del 
år. Det var jo alltid spennende hver høst, 
hvem skal jeg bo på rom med i år?

– Husmor Helga tok seg spesielt av 
oss nordsamer i starten. Det var jo så 
mye nytt for oss. Hun kjørte meg bort 
på stasjonen så jeg skulle få komme inn 
på et tog, for det var jo nytt for meg.

– Om kvelden husker jeg de gikk 
rundt fra rom til rom og ba en enkel 
sør samisk aftenbønn og sang en norsk 
sang, avslutter Ellen Kari A Sara.

Diakon Ellen Kari 
A Sara gikk ni år på 
sameskolen på Snåsa.

Jenta som smiler er Ellen Kari. Foto fra 
50-årsutstillingen



Høststevne i Kautokeino 2018
I november hadde vi 
et toukers høststevne 
i Kautokeino. Det ble 
som et minivinterstevne 
med møter rundt i hjem-
mene, i gudshus og på 
institusjoner. Vi var 
flere predikanter i sving. 
Foruten våre faste tolker 
Andres Sokki og Klemet 
J.O. Hætta, deltok Rolf 
Olsen, Kjartan Fjell, 
Odd Eivind Høyvik, 
Tormod Gusland og 
Leif Halsos. Dessuten 
kom det en flokk med 
elever fra Fjellheim 

Bibelskole i Tromsø. Det var til berikelse både for dem, oss 
og folket. Leif Halsos og undertegnede hadde også bibeltimer 
om nattverden og «Jesus kommer snart». Fremmøtet kunne 
variere noe, men mange ble nådd med ordet, og mange var 
takknemlige for det de fikk høre.

Tekst: Nils Borge Teigen. Foto: Kjartan Fjell

Fra et av møtene i Láhpoluoppal kapell. En gruppe elever fra 
Fjellheim Bibelskole deltok.

Fra husmøte hjemme hos Nils 
Mathis og Inga Marit Elen Sara. 
F.v: Tolk Marit Gaup Sara og 
forkynner Odd Eivind Høyvik.

Det finnes to bokbusser i 
sørsamisk område. Foto: Red.

Nytt fra Sapmi
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FN kan stoppe vindpark på Fosen
FNs rasediskrimineringskomité ber Norge stoppe vindkraft-
utbygginga på Storheia, noe som oppleves som en seier for 
reindrifta på Fosen. Reinsdriftsnæringa har protestert mot 
vindkraft-utbygginga på Storheia i Åfjord, og får nå støtte fra 
FN om at utbyggingen midlertidig bør stanses.

Norges største vindpark
Fosen Vind bygger landets største vindpark på Storheia i 
Åfjord kommune. 80 vindmøller skal stå klar til drift neste år. 
Protestene mot vindkraft-utbyggingen er godt kjent for sel-
skapet, som mener de har tatt særlig hensyn til reindrifta.

En stans i anleggsarbeidet som nå pågår for fullt ved Stor-
heia vindkraftverk vil være svært uheldig for Fosen Vind, 
ifølge kommunikasjonssjef Torbjørn Steen.

– Vi har alle nødvendige tillatelser til å utføre utbygging 
på Fosen. Vi må forholde oss til norske myndigheter som 
ga oss konsesjon etter en lang og grundig behandling. […]

– Departementet er kjent med at det foreligger et brev fra 
FNs rasediskrimineringskomité, men må først gjøre seg kjent 
med brevets innhold før det kan gis ytterligere kommentarer. 
Det sier Håkon Smith-Isaksen, senior kommunikasjonsrådgi-
ver i Olje- og energidepartementet.

En ulykke
– Det er en ulykke at selskapet har fått tillatelse til å starte 
utbygging da saken ikke er ferdig behandlet. Det skulle 
ikke ha skjedd, sier Åsa Larsson Blind, Samerådets pre-
sident.

– Dette handler om reineiernes rett til å drive sin tradisjo-
nelle næring i området, og de har ikke akseptert betingelsene. 
Dette bør være en vekker for selskap som vil inn på samiske 
områder. Man bør sikre at alt gjøres rett fra starten, for mye 
står på spill. Også for selskapet, når de ikke har godkjennin-
gen fra rettighetshaverne i reinbeitedistriktet.

Publisert på nrk.no/trondelag 11.12.18 av Grete Thobroe

Lanbruksskolens barnehage  
fikk besøk av bokbussen:  
- Viktig å få innført en bit av det samiske
Tirsdag besøkte bokbussen Landbruksskolens barnehage. Da 
ble det bokstund med den sørsamiske boka «En skikkelig 
flink liten reingjeter», og læring av noen sørsamiske ord.

– Vi bruker bokbussen fast, og det er et unikt tilbud. Da vi 
fikk forespørsel om bokstund med denne samiske boka, takket 
vi raskt ja siden vi har samiske barn her, sier Ingvild Kristof-
fersen, styrer i Landbruksskolens barnehage.

Tidligere på dagen hadde barna blitt forberedt på bokstun-
den. Det var 13 spente barn i alderen tre til fem år som var 
med inn i bokbussen.

– Vi har ikke samisk kompetanse selv, og da er det å få noen 
hit som har det. Barna skal ha kjennskap til kultur, og det er 
viktig å få innført en bit av det samiske, sier Kristoffersen.

Denne gangen hadde bokbussen med seg forfatter Anne-
Grethe Leine Bientie. Hun har skrevet boka «En skikke-
lig flink liten reingjeter» som originalt har et sørsamisk 
navn, «Joekoen sjïehteles ryöjnesjæjja». Bokturneen startet 
mandagsmorgen, og har vært innom Grane, Elsfjord og nå 
Mosjøen. Videre står Rana, Nesna og Alstahaug for tur. For-
fatteren er så langt storfornøyd.

– Det er kjempeartig. Barna hører på og er begeistret. De 
gir så fin oppmerksomhet at det er rørende, sier Leine Bientie.

 Barna gikk fint på rekke og rad inn i bokbussen. Der fant 
de sine plasser og ventet i spenning. Forfatteren hadde kledd 
på seg samedrakten for anledningen og fortalte barna litt his-
torier om drakten. Hun lærte dem også å si god dag på sør-
samisk, og barna ropte til slutt i kor: - Buerie biejjie!

Publisert på helg.no 11.12.18 av Lise Jeanette Nilsen
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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

  NYTT FRA LANDSSTYRET (LS)

Fra LS 24.–25. august på Karalaks leir- og utfartssenter
Fra sak 26/18: Konstituering av ny redaktør i Radio DSF
Tormod Gusland konstitueres som redaktør i Radio DSF fom 25.08.18 og i ett 
år som et tillegg til stillingen på 80 % som radiomedarbeider. Total stillingsstør-
relse blir da 100 %. LS ønsker at Tormod Gusland øker sin kompetanse i samisk 
språk og kultur. LS vil legge til rette for at dette kan gjennomføres i arbeidstida.

Fra sak 27/18: Nye vedtekter for Alta Folkehøyskole
Landsstyret i Norges Samemisjon har følgende kommentarer: Vi forutsetter at sko-
lens hovedformål fortsatt er å vinne og bevare de unge for Kristus. Vi presiserer 
også at årsmøtet består av 6 representanter, 2 representanter oppnevnt av hver eier-
organisasjon. Vedtektene godkjennes etter vedtak i skolestyret den 23. mai 2018.

Fra LS 5.–6. desember i Tromsø
Fra Sak 35/18: Regnskap per 31/10-18
Regnskapet tas til etterretning. Iflg siste utgave er underskuddet justert til 
2.548.008. (Underskuddet ved årets slutt kan bli vel 3. millioner.)

Fra sak 36/18: Budsjett 2019
– Framlagte budsjett med korrigeringer for 2019 har et uforsvarlig stort under-
skudd på driftsresultatet med minus kr. 3.275.203. LS vedtar likevel budsjettet i 
en omstillingsfase. Viser til LS vedtak 37/18.
– LS ber administrasjonen om å arbeide for kostnadsreduksjon og inntekts-
økning i budsjettåret. LS oppfordrer også kretsene aktivt til å støtte opp om å 
forbedre den økonomiske situasjonen i organisasjonen.

Fra sak 37/18: Strategiplan 2019-2025
– Regnskapene og driftsresultat over svært mange år viser at NSM går mot opphør 
i løpet av få år dersom vi fortsetter med samme struktur og driftsnivå som nå. På 
bakgrunn av den vanskelige situasjonen NSM er i, både økonomisk, rekrutterings-
messig m.m. mener LS at det trengs en radikal omstilling i møte med framtiden. 
– LS oppretter et omstillingsutvalg som skal se på alternative måter å drive organi-
sasjonen på inn i framtiden. LS velger følgende kandidater til utvalget: Erik Kvinge 
som leder, Odd Eivind Høyvik og Arve Magnar Abelsen i 20 % prosjektstilling. 
– Det legges opp til et rådsmøte høsten 2019 med endelig vedtak på Landsmøte i 2020.
Utkastene til strategiplaner og handlingsplan brukes aktivt i arbeidet sammen med 
gjeldende plan av 2008. Strategi- og handlingsplan i sak 37/18 ble ikke realitets-
behandlet. 
Mandat: Utarbeide alternative veivalg som også kan inkludere forslag til eventuelle 
fusjoner. Utvalget trekker inn aktuelle ressurspersoner – deriblant kretsstyrene og 
administrasjonen. Utvalget gir fortløpende beskjed om nødvendige møter, deriblant 
med LS. 

Kommentar til vedtakene på siste LS ved daglig leder Roald Gundersen
På siste landsstyremøte ble regnskapet pr. 31.10.18, budsjett for 2019 og Strategi-
planen 2019–2015 behandlet. Disse tre sakene ble behandlet med et felles blikk for 
å kunne få et helhetlig bilde av virksomheten og den økonomiske situasjonen i orga-
nisasjonen. Det har over tid vært til dels store underskudd på drifta, og LS erkjenner 
at organisasjonen nærmer seg et kritisk punkt hvor det kreves rask handling for om 
mulig å få kontroll på økonomien. Det vises for øvrig til vedtakene som ble fattet.
 Det er utført mye godt arbeid i organisasjonen gjennom 130 år. Vi skulle være 
takknemlige for at vi har fått være med å vitne om Jesus som veien, sannheten og 
livet for mange mennesker. Og i tillegg skulle vi glede oss over det omfattende 
diakonale arbeidet som organisasjonen har utført gjennom disse årene. Situasjo-
nen i Norge har endret seg ufattelig mye i tidsrommet Samemisjonen har hatt sitt 
virke. Dette har også gitt betydelige utslag for vår virksomhet. Kommune og stat 
har overtatt og driver i dag det diakonale arbeidet Samemisjonen drev i forrige 
århundre. Vi har fortsatt våre oppgaver, og i møte med en ny tid er det viktig at 
alle ledd i organisasjonen bidrar til å gjøre helt nødvendige omstruktureringer 
slik at organisasjonen kan videreføre misjonsarbeidet. Vi vil legge saken i Her-
rens hender og ber om at Hans vilje må skje.
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Ønsker at lytterne skal få et 
eierforhold til Radio DSF
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Tormod Gusland er en aktiv og engasjert redaktør av Radio 
DSF, og i sin yrkesutøvelse og tjeneste må han holde seg ori-
entert på mange fagfelt. Han må kjenne til hvilket utstyr som 
fungerer for de klimatiske og topografiske forhold i Finnmark 
og Troms. Støtteordninger, konsesjonsbetingelser og hvilke 
andre radioer og konsesjonærer man kan samarbeide med, er 
også av stor betydning å vite om. Radiotilbudet retter seg mot 
nordmenn, samer og dels russere og finlendere. Hvordan kan 
radioen bli en best mulig flerspråklig radio? Og endelig må 
nevnes at en kristen radio også har en svært viktig åndelig 
dimensjon ved seg, nemlig hvordan formidle det kristne bud-
skap på en best mulig måte.

Vi har kontaktet Tormod og stilt ham noen aktuelle spørsmål 
om radiodrifta?

– Hvor mange timer sender radioen på FM båndet?
– I Kautokeino kommune og i tettstedet Karasjok (og Tana) 
sender vi i gjennomsnitt 5 ½ time hver dag unntatt lørdager. 
I Porsanger sender vi ca 3 timer daglig, unntatt lørdag. I 
området Vadsø/Nesseby sender vi syv dager i uken, og har en 
daglig sendetid på hele 16 timer.
 
– Kan du fortelle om nysatsingen DAB og hvor tar man inn 
Radio DSF med denne teknologien?
– Ved hjelp av DAB når vi helt nye geografiske områder. Pr. i 
dag kan sendingene tas inn i Alta og omegn; Tromsø og omegn 
inkludert Kaldfjord og Ersfjordbotn; Bardufoss, omtrent fra 
Olsborg og nesten til Setermoen; Finnsnes og omegn; Sør-
reisa og Brøstadbotn. Også i disse områdene har vi 16 timer 
daglig sending.

 
– Opplever du 
at radiotilbudet 
blir verdsatt?
– Ja, fra både 
Karasjok, Kauto-
keino og Maze, 
også fra enkelte 
i Vadsø, Nesseby 
og Porsanger 
kommer meldin-
ger fra lyttere 
som er glad for 
at radiotilbudet 
finnes. For øvrig har jeg mange gode tilbake meldinger fra 
Alta og Tromsø, men det er mest fra norsk språklige som er 
glad for å få et kristent tilbud på radioen. Senest i går fikk jeg 
en telefon fra en på Finnsnes som hører på.
 
– Hva står høyest på ønskelisten hos redaktøren?
– Når det gjelder det tekniske, ser jeg fram til at vi kan få hele 
FM-nettet opp å gå igjen. Noen steder har falt ut. Så er det et 
stort ønske at forkynnelsen kan føre til at personer kommer til 
tro og nytt liv gjennom å lytte, og at kristne fellesskap i alle 
våre dekningsområder får nye medlemmer. Vi har i lang tid 
bedt om at nye medarbeidere, frivillige og lønnede, må rekrut-
teres for arbeidet. Vi er i kontakt med noen samisk talende og 
håper at nye medarbeidere vil trives med oppgavene. Samisk-
språklige i radioarbeidet er viktig for å skape en god samisk 
profil. Hvis lytterne kan identifisere seg med radioen, er det 
mitt ønske at de også skal oppleve den som deres egen radio, 
avslutter Tormod.

Redaktør Tormod Gusland forteller om 
Radio DSF på Billefjord kapell i november. 
Foto: Ø. Fonn

Apropos bønn
I dette bladet finner du aktuelle bønnebehov på side 3, et 
vitnesbyrd om bønnesvar på side 5. Vi vil oppfordre til å 
komme sammen med andre kristne der du bor til bønne-
møter. Om det foregår lite møter ellers, vil bønnemøter 
kunne være et sted der både bønn, vitnesbyrd og deling av 
Guds ord kan finne sted. «Søk den byens velferd som jeg 
har bortført dere til, og be for den, for når det går den vel, så 
går det dere vel» står det i Jer 29,7. Vi har så lett for å springe 
til kommunen og spørre etter tjenester, men ber vi for den?
 Den norske kirke trenger også forbønn. En prest på Vest-
landet fortalte en av våre ansatte: Vi ber for Fagertun leir-
sted (NSM) hver onsdag på stabsmøtet. 

 De ber for oss, ber vi for dem?
 På et møte i november i Finnmark kom forsamlingen med 
emner man kunne be over. Det var rop om vekkelse og frelse 
for folk i bygda. For å erkjenne for Gud sin egen avmakt, og 
bekjenne Hans allmakt, bøyde de kne der i bedehuskapel-
let, de som var i stand til det. Vi minnes Jesus i Getsemane 
som falt på kne og ba: «Far, om du vil …» Og Paulus på stran-
den ved Tyrus: «De fulgte oss alle ut av byen, også kvinner 
og barn. På stranden bøyde vi kne og ba.» Hvor lenge siden 
er det du bøyde kne? 

Red.


