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Økning i gaveinntektene fortsetter
Det er gledelig å kunne melde at gaveinntektene fortsetter å øke selv om 
tallene for 2018 er omtrent som for 2017. Tallene bygger på regnskapstall 
som var tilgjengelig pr 21. februar i år. Budsjettmålet for 2018 ble imid-
ler tid ikke nådd.

Beregning av gaveinntektene bygger på følgende poster i regnskapet, etter 
deres størrelse: Bidrag fra kretsene; gaver i forbindelse giverbrev vår, 
sommer, høst og til jul; gaver direkte til hovedkonto; giroen som er utenpå 

Samenes Venn; gaver til Kola-arbeidet; fast givertjeneste; gaver til Radio DSF; 
kollekter fra gudstjenester/møter; minnegaver og gaver via Vipps.

De eksakte 
tallene
2016: kr 2.984.627
2017: kr 3.532.759
2018: kr 3.566.337

Jubileumsåret 
og ekstra 
gaveinntekter
Landsstyret hadde 
budsjettert med 
samlet gaveinn-
tekt på 4.492.000. 
Ordinære gaver 
anslo man til 3.492.000. I tillegg anslo man en gevinst av jubileumsmarkeringen 
på 1.000.000. Det ble oppfordret til kretsene å lage ekstra markeringer og gjøre 
ekstraordinære innsamlinger. Og mange steder lokalt var det jubileumsfokus i året 
som gikk. I Møre og Romsdal krets satset de blant annet på en vesentlig økning av 
lotteriinntektene og nådde målet de satte seg. Det uttrykkes med dette en stor takk 
til alle givere og støttespillere i 2018!

Avhengige av Gud og hans givere
Undertegnede har hatt medansvar for givertjenesten fram til og med februar i år. 
Etter 1. mars er arbeidsfordelingen noe endret i administrasjonen. Jeg vil gjøre noen 
betraktninger i avslutningen av denne «tjenesten».

Fast givertjeneste er blitt en god støtte i mange organisasjoners økonomistrategi. 
I Samemisjonen utgjør fast giver tjeneste bare 3 %! Det vi vet vi har fra måned til 
måned å regne som «sikker» gaveinntekt er kr 8.800. Så hvis alle våre givere tok 
pause en måned, og ingen var ute og forkynte Ordet og tok opp kollekt, så var inn-
tektsgrunnlaget svakt, selv om vi også tar med abonnement på Samenes Venn og 
leie- og driftsinntektene på 109.000. Men med ordinær innkomst av gaver og drifts-
inntekter er det månedlige innkomme på 406.000. (Enkelte år kan testamentariske 
gaver og eiendomssalg også være en del av inntektene.) De månedlige utgiftene er 
imidlertid betydelig høyere og vi tærer på kapitalen.
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På lederplassOptimisme i en krevende 
omstillingsprosess
Av Roald Gundersen

Hva er målet med omstillingsprosessen som Norges Samemisjon er inne i?  
Samemisjonens hovedoppdrag er fortsatt å forkynne evangeliet i de 
samiske områdene. Bærekraftig økonomi er nødvendig for alle organisa-
sjoner dersom arbeidet skal kunne videreføres, så og for vårt misjons arbeid. 

Bønneemner

Vellykket hjertetransplantasjon!
Mange har bedt for vår medarbeider Tom Dervola Oseberg. Etter ulike 
hjerteoperasjoner som ikke bedret hans tilstand, vurderte legene hjerte-
transplantasjon som siste utvei. Etter flere måneders venting og mye 
bønn, fikk mange av hans venner melding om at han endelig hadde fått 
et nytt hjerte! Situasjonen er nå stabil, og operasjonen karakteriseres 
som vellykket. Hans bedrede helse gir oss grunn til å takke Gud og be 
om at Tom må få gå på den veien Herren legger til rette.

Kretsårsmøtene
Be for årsmøtene i kretsene fremover. Be for talere, sangere og at 
mange reiser og møter på kretsenes stor samling! Be om nok kandi-
dater til de ledige plassene i kretsstyre og barne- og ungdomsråd!

Samemisjonens struktur har stort 
sett vært lik siden oppstarten, opp 
gjennom de gylne tidene på 1900-

tallet og fram til i dag. Men de årlige 
regnskapene tilsier nå at det må gjøres 
betydelig grep for å få balanse i regn-
skapet. I skrivende stund har Omstil-
lingsutvalget gjennomført besøk i noen 
kretser og hatt sam taler med hoved-
kontoret. De har vurdert situasjonen 
for radioarbeidet og bladet Samenes 
Venn. Mye gjenstår enda før utvalget 
kan konkludere og legge fram forslag til 
behandling i landsstyret. 

Ulike syn på omstilling
I omstillingsprosessen kommer det fram 
mange forskjellige synspunkter som 
skal brynes mot hverandre. 

– Noen stiller spørsmål ved om det er 
hensiktsmessig å gjøre så omfattende 
endringer, men mener å drive videre 
med samme struktur til «kassa er tom»? 
Dette mener jeg blir en for defensiv 
holdning. 

– Flere røster stiller igjen spørsmål om 

det er riktig å drive et evangelisk arbeid 
mot en særskilt folkegruppe? Er ikke 
den tida forbi? Kanskje, kanskje ikke! 

– Andre igjen erkjenner at det er behov 
for justeringer, men ikke så omfattende. 

– En del mener at det er behov for 
radikal nytenkning, både når det gjelder 
struktur og driftsmåte. Dette begrunnes 
med at det vil bli nytteløst å videreføre 
en organisasjonsstruktur som har vist 
seg ikke å være bærekraftig stort sett 
gjennom hele 2000-tallet. Evangeliet 
er forkynt gjennom alle disse årene, ja, 
men alle økonomiske piler har gått i 
negativ retning. 

– Utfra en slik situasjon mener noen 
at den riktige løsningen vil bli å inngå 
samarbeid med en eller flere organisa-
sjoner som står oss nær teologisk. Ja, 
kanskje er vi der nå at dette må vurderes 
seriøst? 

«Dersom Herren ikke bygger 
huset, arbeider bygningsmennene 
forgjeves»
En kan bli fristet til å miste motet. Og 

noen spør seg om de skal fortsette å 
støtte Samemisjonen i en slik uover-
siktlig situasjon. Vi forstår slike reak-
sjoner. Vi er takknemlige for deres enga-
sjement for Samemisjonen hittil. Nå 
ønsker organisasjonen å gjennomføre 
en omfattende drøfting om vei valget 
videre, nettopp for å kunne videre føre 
misjonsarbeidet med en enklere struktur 
og rimeligere driftsmåte.

Vi ber alle om å være litt tålmodige i 
denne situasjonen. Det er viktig at det 
kan føres en åpen og god diskusjon om 
de ulike veivalg. Når organisasjonen er 
kommet i gang med denne omstillings-
prosessen, gir det grunn til optimisme 
og framtidshåp. 

Vi ønsker organisasjonen lykke til 
med det omfattende arbeidet som er satt 
i gang, og ber Vår Herre om visdom 
og forstand til å gjøre de rette valg. Vi 
vil oppfordre alle støttespillere til å be 
for prosessen videre. Vi må huske på at 
dersom Herren ikke er med, er alt for-
gjeves, slik Salme 127 lærer oss.

Med samme inntekter og utgifter i årene 
fremover, vil kapitalen tilslutt bli kr 0. 
Derfor arbeides det med en omstilling 
i NSM nå. Likevel må en kunne spørre, 
hva gjør vi hvis kapitalen bli oppbrukt? 
Legger vi da ned Samemisjonen? Nei, 
ikke nødvendigvis. Det er fortsatt en 
viktig kapital igjen, den åndelige kapi-
tal: Kallet, Guds nåde og Hans utrust-
ning og allmakt, Hans givere og for-
bedere – kanskje på kne – og Hans 
arbeidere, som opplever at melkrukken 
aldri går tom. For «Gud er mektig til 
å gi dere all nåde i rikelig mål, for at 
dere alltid og i alle ting kan ha alt det 
dere trenger til, og ha overflod til all god 
gjerning.» (2. Kor 9:8)
   Øyvind Fonn

Forts. fra forrige side
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Kyrie eleison! Hearrá, árpmit mu!
Kristtalašvuohta juohke sajes jeđđejuvvo daiguin seammá sániiguin,  

greikkagiela mielde «eleison!» Ja Jesus árkkaša min heahtečuorvasa. Ipmilbálvalus 
 álggahuvvo juohke háve olbmuid agálaš heahtečuorvasiin vártnuhisvuođas. 

Rohkosi Čálli: Molde ovddeš suohkanbáhppa Erling Neerland. Ill: Frode Kalleland  Sámás: Rávdná Turi Henriksen

Vulgot muhtin vártnuhis «eleeinosaid» 
lusa. 

Čalmmeheami vártnuhis čuorvvas: 
Mark 10:46–48: Go Jesus vulggii gávp-
ogis okttanaga máhttá-jeddjiidisguin 
ja ollu olbmuiguin,   de geaidnoguoras 
čohkkái čalmmehis gearjideaddji Bar-
timeus, Timeusa bárdni.  Go son gulai 
ahte nasaretlaš Jesus lei mannamin das 
meaddel, de son čuorvugođii: «Jesus, 
Davida bárdni, árpmit mu!» Olusat šig-
go su vai son jávohuvašii, muhto son 
čuorvvui vel jitnoseappot: «Davida 
bárdni, árpmit mu!» 

Vuoi mo mii buohkat dárbbašit čalm-
mit, čuovgga, dovddastusa ja áddejumi 
vai oainnášeimmet sin geat dárbbašit 
árbmugasvuođa.

Álbmoga vártnuhis heahtečuorvus 
Matt 9:36: Go son oinnii olbmuid, de 
son árkkášii sin njuorrasit, dasgo olb-
mot ledje goarránan ja vártnuheamit 
dego sávzzat main ii leat geahčči. Ja 
Márkus joatká: Son oahpahišgođii sin 
ja sártnui sidjiide guhká (6:34). 

Árbmugasvuohta ja árkkášeapmi leat 
Ipmilis oinnolaš dovdomearka. Čála 
deattuha dávjá vártnuhis rohkosa - Ja 
Ipmila vástádusa mii lea su árbmu. 
Beroštit go mii árbmugasvuođas? 
Leatgo mii oahppan leat árbmugassan? 
Juo, muhtimat leat dađistaga oahppan 
čáppa sáni: Empatiija = dovdamuša. Dat 
mearkkaša návcca oaidnit mo mieldeol-
bmuin lea dilli, dahje elliin, dovdamuš.  

Áddjái lei dát bargu: Viežžat áddjuba 
mánáidgárddis - ođđa ja somás doai-
bma vuoras áddjái, gii ieš ii lean goas-
sege vižžojuvvon mánáidgárddis. Uhca 
Madeleine muitala go mannaba ruoktot:  
Mánáidgárddis lea bártnáš gii lea  «hui 
headju!» Hui headju  - nieiddaš lei vissa 
fuomášan árkkášit, fuomášan ahte lea 
juoga mii lea empatiija. Fáhkka mu jur-
dagat máhcce mu vuosttaš skuvlabeaivái 
jagis 1944. Muhtin bártnáš bođii maŋŋit 
klássalatnjii, ja son lei ‘hui headju. 

Ledje váttisvuođat gorudiin, biktasiin, 
buksasealaiguin, hivssegastimiin. Mu 
árkkášeapmi lei measta unohas. Bártnáš 
lei hilbat friddjagoartilis, muhto mun 
in nagodan suhttat sutnje. Son lei juo-
galádje ’hui headju’.

Vealggáiduvvama vártnuhis 
heahtečuorvvas 

Matt 18:26–27: – Muhto bálvalead-
dji luoitádii su ovdii ja ánuhii: ‘Leage 
gierdavaš! Mun gal mávssán visot.’ 
Dalle gonagas árkkášii njuorrasit bál-
valeaddjis, divttii su mannat ja luittii 
sutnje vealggi. Mii fertet mieđihit ahte 
vealgi lea maiddái min vártnuhis dilli: 
«Sivalašvuohta ja vealgi, ja suddu ja 
badjelduolbmamat, olu duháhiid punda. 
Vuoi, mo galggan mun boahtit du ovdii 
logudahkama bottus?» (Oassi sálmmas 
Ipmil go don logudahkama gáibidat.)

Jávohis čuorvvas jápmima 
vártnuhis vuordinlanjas
Luk 7:12–13: Doppe gudde olggos jáb-
mi. Son lei leaskanissona áidna bárt-
ni, ja ollu gávpoga olbmot ledje etniin 
mieđušteamen su.  Go Hearrá oinnii 
leaskka, de son árkkášii su njuorrasit ja 
celkkii: «Ale čiero!»

Jávohis gohččun illástuvvoma 
bokte
Luk 10:33 – 34: Muhto muhtun samari-
alaš bođii mátkkoštettiin olbmá guovdu, 
oinnii su ja árkkášii su njuorrasit. Son 
manai su lusa, golggahii oljju ja viinni 
su háviide ja čanai daid. De son bajidii 
olbmá iežas ásena sealgái, doalvvui su 
guossevissui ja divššui su. 

Guđđojuvvon buhcciid 
heahtečuorvvas 
Luk 17:12–13: … Go son 
lei mannamin muhtun gillái, 
de su ovddal bohte logi 
spihtálačča. Sii bisánedje 
dobbelii ja čurvo: «Jesus, 
oahpaheaddji, árpmit 
min!»

Vártnuhis láhppon 
bártni jávohis 
čuorvvas 
Luk 15:20: Ja 
son vulggii áhčis 
lusa. Go bárd-
ni lei ain guhkkin, 
de áhčči áiccai su. Son árkkášii su 
njuorrasit, viegai su ovddal, dohppii su 
čeabeha birra ja cummistii su.

Heahtečuorvvas jábmiidáimmus
Luk 16:24: Dalle son čuorvvui: ‘Áhččán 
Abraham, árpmit mu! Vuolggat La-
sarusa deike, vai son buonjosta suorb-
mageažis čáhcái ja láktada mu njuokča-
ma, dasgo mun biidnašuvan dán dolas.’

Jesus, Davida bárdni, juvddálaččaid 
Messias, lea Boares testameanttas oahp-
pan árkkášeami ja árpmu, ovdamearka 
lea Sálbma 103 mas David máidnu 
Ipmila buorrevuođa, árpmu ja váib-
moláđisvuođa. Lukas 1 mas lea Maria 
máidnunlávlla ja Sakarja máidnun-
lávlla, máidnojuvvo maiddái Ipmila 
árbmugasvuohta: Buolvvas bulvi-
isu váibmoláđisvuohta bistá sidjiide 
geat ballet sus (v. 50). Lea hui čáppa 
dahku go juvddálaččat gisset rohkos-
bátti gihtii ja surbmii. De sii geardduhit 
Ipmila lohpádusaid iežas moarsái, Isra-
ela searvegoddái: Mun gihládan du, 
válddán oapminan agibeaivái, mun 
čanan du alccesan vanhurskkisvuođa 
čatnasiiguin vuoigatvuođas, ráh-
kisvuođas ja árbmugasvuođas (Hos 
2:19).

Árbmugasvuohta ja  
árkkášeapmi leat Ipmilis  
oinnolaš dovdomearka.



La oss besøke 
noen av de ynk-
verdige, «eleei-
nos»

Nødropet fra 
blindhetens 
ynkelighet: 

Mark 10:46–
48: Og da 
han drog ut 

fra Jeriko 
sammen med 

sine disipler og en 
stor folkemengde, satt Timeus’ 

sønn, Bartimeus, en blind tigger, ved 
veien. Da han hørte at det var Jesus fra 
Nasaret, begynte han å rope: – Jesus, 
du Davids sønn, miskunn deg over meg! 
Mange truet ham for å få ham til å tie, 
men han ropte bare enda høyere. Du 
Davids sønn, miskunn deg over meg! 
Å, hvor vi alle trenger øyne, lys, syn, 
erkjennelse og innsikt så vi ser dem som 
trenger miskunn.

Nødropet fra folkemassens 
ynkelighet
Matt 9:36: Da han så folket, fikk han 
inderlig medynk med dem, for de var 
herjet og forkomne som får uten hyrde. 
Og Markus fortsetter: … og han begynte 
å lære dem meget. (6:34) Å ha medynk 
er en fremtredende egenskap hos Gud. 
Og Skriften dveler ofte ved den ynke-
lige bønn – og Guds svar som er Hans 
miskunn.

Har vi sans for medynk? Har vi lært 
å vise miskunn? Ja, somme har etter 
hvert lært et fint ord: EMPATI = INN-
FØLELSE. Det er evnen til å sette seg 
inn i hvordan et medmenneske, eller 
dyr, føler.

Bestefar får oppdrag: Hente i barne-
hagen – nytt og interessant for en 
gammel mann, som aldri selv ble hentet 

i noen barnehage. Lille Madeleine for-
teller på hjemvei: Det er en gutt i barne-
hagen som det er «veldig stakkars på!» 
Veldig stakkars på – hun hadde tydelig-
vis fått en viss teft av medynk, empa-
tiens fenomen.

Brått ble jeg selv satt tilbake til min 
første skoledag i 1944. Litt for sent kom 
en gutt inn i klassen, som det «var veldig 
stakkars på». Problem med kroppen, 
med dressen, med bukseselene, med 
do-besøket. Min medynk føltes nesten 
ubehagelig. Han var ufordragelig i fri-
kvarteret, men jeg kunne ikke bli sint på 
ham. Det var så «stakkars på ham».

Nødropet fra gjeldsslavens 
ynkelighet

Matt 18:26–27: – Ha tålmodighet med 
meg, så skal jeg betale deg alt sammen. 
Herren hadde da inderlig medynk med 
denne tjeneren, han løslot ham og etter-
gav ham hele gjelden. Vi må medgi at 
gjeld også er vår ynkelige situasjon: 
«Skyld og gjeld, og synd og brøde, 
mange, mange tusen pund. Akk, hvor-
ledes skal jeg møte frem for deg i regn-
skaps stund?» (Fra Salmen Gud, når du 
til regnskap kaller.)

Det tause rop fra dødens ynkelige 
venteværelse
Luk 7:12–13: Da ble en død båret ut. 
Han var sin mors eneste sønn, og hun 
var enke. Mye folk fra byen var med 
henne. Og da Herren så henne, fikk 
han medynk med henne og sa til henne: 
– Gråt ikke!

Det tause kall fra en voldsutsatt
Luk 10:33 – 34: Men en samaritan som 
var på reise, kom også dit mannen lå. 
Og da han så ham, fikk han inderlig 
medynk med ham. Han gikk bort til ham 
og forbandt sårene hans, og helte olje 
og vin i dem.

Nødropet fra de utstøtte syke
Luk 17:12–13: … møtte det ham ti spe-
dalske menn. De ble stående på avstand 
og ropte med høy røst: Jesus, Mester! 
Miskunn deg over oss! 

Det tause rop fra den ynkelige 
hjemvendte sønn
Luk 15:20: Og han stod opp og kom til 
sin far. Men da han ennå var langt borte, 
så hans far ham, og han fikk inderlig 
medynk med ham. Han løp ham i møte, 
falt ham om halsen og kysset ham.

Nødskriket fra helvetet
Luk 16:24: Da ropte han, og sa: Far 
Abraham! Forbarm deg over meg, og 
send Lasarus, så han kan dyppe finger-
tuppen sin i vann og svale min tunge! 
For jeg lider svær pine i denne ilden.

Jesus, Davidssønnen, og jødenes 
Messias, henter sin lære om medynk 
og miskunn i Det gamle Testamente, 
for eksempel fra Salme 103 hvor David 
priser Gud for hans godhet, miskunn og 
nåde. Marias lovsang og Sakarias’ lov-
sang i Lukas 1, priser også Guds mis-
kunn: Hans miskunn er fra ætt til ætt 
over dem som frykter ham. (v. 50)

Vakkert er det når jøder binder bønne-
remmene på armen og ringfingeren. Da 
siterer de Guds løfte til sin brud, Israels 
menighet: Og jeg vil trolove meg med 
deg for evig tid.  Jeg vil trolove meg med 
deg i rettferdighet og rett, i miskunnhet 
og barmhjertighet. (Hos 2:19)
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Kyrie eleison! Herre, miskunne deg!
Hele kristenheten finner trøst i samme ordlyd, i det greske «eleison!»  

Og vårt nødrop møtes av Jesu medynk. Høymessen innledes med dette  
menneskehetens evige nødskrik fra ynkverdigheten.

Av tidligere sokneprest i Molde, Erling Neerland. Ill: Frode Kalleland  Andakt

Å ha medynk er  
en fremtredende egenskap  

hos Gud.
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Det femte bud: Du skal ikke slå hjel 
Luther innleder dette budet 
slik: 
«Vi har nå gjort oss ferdige 
med både det åndelige og det 
verdslige regimente, det vil 
si både Guds og foreldrenes 
herredømme over oss og vår 
lydighet mot dem. Nå skal 
vi forlate vårt eget hus og 
gå over til våre naboer, for å 
lære hvorledes vi hver for oss 
skal stelle oss ovenfor våre 
medmennesker. Det femte bud 

er ikke rettet mot Gud eller øvrigheten, og det tar ikke fra dem 
retten til å ta liv. Den rett Gud har til å straffe ugjerningsmenn, 
har han overgitt til den verdslige øvrighet. […] 
Det forbud som blir gitt her, gjelder derfor 
i forholdet mellom de enkelte, men ikke 
for øvrigheten.» (Luthers store kate-
kisme, s.323.180)

Dette budet handler om ærefrykt 
for livet. Det er Gud som har skapt 
livet og alt som lever og gror, og 
hans barmhjertighet er over alle hans 
gjerninger (Sal 145:9). Han lever seg 
inn i alt det liv han har skapt og har omsorg 
for det. Ikke en spurv faller til jorden uten at 
han vil det (Matt 10:29-31). Men et menneske er mer 
verd enn mange spurver, og det allerede fra unnfangelsen av. 
Gud har satt oss til å råde over dyra. Dem kan vi bruke til 
vår egen nytte, ja, etter syndfloden kan vi også spise dem (1. 
Mos 9:3). Men dette må skje med respekt, og vi må omgås 
med dem med den samme innlevelse og barmhjertighet som 
skaperen selv har til det liv han har skapt. 

Men mennesket er i en annerledes stilling enn dyra. Vi kan 
ikke råde over dem som dyr. Intet menneske er mer verdifullt 
enn det andre. Derfor kan ikke noen ta seg til rette på bekost-
ning av andre. Heller ikke er noe menneske så lite og usselt 
at det ikke har livets rett. Og da mener jeg livet med stor L, 
det vil si livet med alle de rettigheter som de ti bud gir det. 
For mennesket er skapt i Guds bilde (1. Mos 1:26). Derfor har 
hvert eneste menneske en ukrenkelig egenverdi. 

Denne erkjennelse har Gud lagt ned i alle menneskers hjerter, 
også de som ikke tror på ham. For samvittigheten sier at vi 
skal elske vårt medmenneske som oss selv. Når vi kjenner 
Gud, ser vi dette i et større perspektiv. Respekten for ham 
vil gi oss ærefrykt for livet, og kjærligheten til ham vil gi oss 

kjærlighet til alt det liv han har skapt og elsker, og da særlig 
mennesket.

Det mest dyrebare et menneske har, er livet. Vi lever bare én 
gang, og vi har bare dette ene liv. Mister vi det, mister vi også 
alt det andre vi kan få i livet.  

Derfor er det naturlig at budene om vår neste begynner med 
å beskytte selve livet: «Du skal ikke slå i hjel.» I den hebra-
iske grunnteksten består det av bare to ord: «lo tirsach». lo er 
en nektelsespartikkel, og tirsach er 2. person entall av verbet 
rasach. «Verbet står helt nakent. Det er selve den onde hand-
ling som står nevnt og blir forbudt. Det gir budet en omfat-
tende og absolutt karakter. Det gjelder uansett objekt: fri 
voksen mann eller kvinne, trell eller trellkvinne, barn eller 

ufødt foster. Alt liv kommer under budets vern.» 
(Seierstad: De ti bud s. 39)

Dette verbet er et forholdsvis sjeldent 
ord og blir bare brukt om mennesker 
som subjekt og objekt. Det vil si at 
det er bare et menneske som kan 
drepe eller bli drept på den måten. 
Det blir aldri brukt om andre, verken 

om Gud eller dyr, og heller ikke om 
henrettelse og krig. Da brukes andre 

verb (harag og måt). 

Med andre ord rammer ikke dette budet den verds-
lige øvrighet som Gud har gitt sverdet i hånd for å beskytte 
innbyggerne mot dem som truer deres liv og deres samfunn 
(Rom 13:4). Men dette budet er rettet mot privatpersoner som 
volder et medmenneske døden. På denne måten blir også 
øvrigheten rammet når de tar liv, ikke for å verne det, men for 
å oppnå egen vinning og makt. 

Slik verner dette bud vår nestes liv mot alle som kan true det. 

Spørsmål til ettertanke og samtale:

1. Hvorfor kommer dette bud først blant budene om  
  vår neste?

2. Hvorfor er det så galt å slå et menneske i hjel?
3. Har dette budet noe med vårt forhold til Gud å gjøre?  

  Hvordan?
4. Hvordan blir verbet rasach brukt i Skriften?
5. Hvem er det dette bud rammer?

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

Del 28



Foto: Otto Skogheim
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Markering av 

samefolkets dag på Gamtofta i Sørreisa
Av Jan-Ole Berntsen, sokneprest i Sørreisa

Foto: Irene Lange Nordahl

Foto: Otto Skogheim

Foto: Otto Skogheim

Ordføreren var ikke så verst til å kaste lasso. Foto: Irene 
Lange Nordheim

Fra venstre: Arnt Arvid Skjellhaug, Solfrid Skjellhaug, Jan-Ole 
Berntsen, Jan-Eirik Nordahl og Anne Margrethe Oskal Rørslett. 
Foto: Irene Lange Nordahl

Gudstjeneste er tradisjon på 
samefolkets dag

Samefolkets dag blir årlig markert på Gam-
tofta i Sørreisa. Dette året ble markeringen 
lagt til søndag 3. februar.

Ordfører Jan-Eirik Nordahl holdt en flott 
tale der han gratulerte samefolket med dagen. 
Og han fortalte om Elsa Kristina Laula 
Renberg for sin rolle som en viktig fore-
gangsperson i kampen for samenes rettig-
heter. Hun var født 29. november 1877 i Stor-
sele nær Vilhel mina i Västerbottens län og 
døde 22. juli 1931 i Brønnøy i Nordland. Hun 
var svensk-norsk sørsamisk reineier, orga-
nisasjonsbygger, aktivist og politiker. Hun 
var også med på stiftelsen av verdens første 
same forening i Stockholm i 1904.  

Tradisjonen tro var det gudstjeneste kl. 11.00. 
Sokneprest i Sørreisa Jan-Ole Berntsen 
forrettet. Gudstjenesten var dels på nord- 
samisk, dels på norsk. 

Fra vertsskapet på Gamtofta sørget Solfrid 
Skjellhaug for at det blei ringt med klokken 
både før og etter gudstjenesten.

Anne Margrethe Oskal Rørslett leste 
bønn og to bibeltekster på nord-samisk. 
Preken teksten for dagen var fra Joh. 21 hvor 
den oppstandne Jesus møter disiplene på 
stranden, og hvor han gir dem brød og fisk.    

Kirkemusikker Ingvild Mathisen Mold-
svor spilte på el-piano. Det ble sunget salmer 
på norsk og nord-samisk

Takk til vertskapet Seljehaug
Gamtofta er en restaurert samisk boplass 
i Sørreisa kommune. Plassen ligger øverst 
i Skardalen, høyt i terrenget med storslått 
utsikt. Høye fjell reiser seg majestetisk over 
Gamtofta som har luftig utsikt til Børings-
fjellene på andre siden av Skøelvdalen. 

En av ildsjelene for dette restaurerings-
arbeidet er Arvid Oliver Skjellhaug. Han 
var forhindret i å være med på denne marke-
ringen, men hans datter Solfrid Skjellhaug 
og sønn Arnt Arvid Skjellhaug bidro til et 
flott arrangement.

Underveis i arrangementet var det salg av 
kaffe og bidos. Etter ordførerens tale og guds-
tjenesten var det aktiviteter for små og store.

Vi takker vertskapet på Gamtofta for en 
flott dag og en flott markering av samefolkets 
dag.
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Sørreisa – en god misjonskommune 
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Den 27. og 28. februar hadde undertegnede arbeids-
dager ved hovedkontoret i Tromsø. I den forbindelse 
var det naturlig å legge noen møter til Troms krets. 
Første stopp var Sørreisa torsdag kveld den 28. Her 
var det leder i samemisjonsforeningen Vårbud, Solveig 
Ljones Mathisen, som var vertskap, godt hjulpet av 

sin mann Per Erik. Det passet ikke med foreningsmøte 
akkurat da, så det ble åpent møte på Straumen kapell. 
Annenhver gang er det foreningsmøte for NSM og 
annenhver gang for NMS. Noen nøkkeltall finner du 
nederst. Dette er tall vi sjelden trykker, men en gang i 
blant skader ikke.

Noen tall fra møteserien - 1: De 3 møteplassene: et kapell, et bedehus og et hjem. 

Ant. fremmøtte utenom taler: 34. Nye abonnenter Samenes Venn: 1.

BILDEREISEBREV FRA MØTESERIE I TROMS DEL 1

Ekteparet Per Erik 
Mathisen og Solveig 
Ljones Mathisen tok i mot 
predikanten til overnatting. 
I Sørreisa er det et 
godt kristent miljø der 
kristenfolket arbeider godt 
sammen. Mathisen sine har 
drevet barnelaget Lysglimt 
i 40 år, de siste 28 årene 
sammen med Blå Kors-
klubben på Gottesjord 
forsamlingshus.

Langs Gisundet foregikk reisen både med hurtigbåt, 
Hurtigruten og leiebil.

Først sender Solveig barna hjem etter torsdagsklubb, så rigger hun 
lokalet til misjonsmøte og servering, mens Per Erik er skysskar.

I Troms krets er man opptatt av Kola-arbeidet. Det ble vist 
bilder og filmer derfra.

Under kaffen var det spørsmålsrunde om arbeidet i Russland. 
Forøvrig et fint møte, der Svein Foldøyen var pianist.

Straumen kapell brukes til gudstjenester, torsdagsklubb, 
språkkafé og mye annet.
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Noen tall fra møteserien - 2: Overnatting: To private og en på motell. 

Transportkostnader: 2145. Overnatting: 950. Kollekter: 9160. Netto til misjonen: 6065. 

Balsfjord og Lenvik – på gamle trakter
Tekst og foto: Øyvind Fonn

I Balsfjord er Nordkjosbotn en sentral møteplass.  
Ofte brukes Vollan kirke. Kontakt Geir Holmstad 
gjorde avtale med Erna Kvien om et husmøte fredag 
1. mars. De med lengst kjørevei, kom fra Tennes tre 
mil unna. Siste møtet ble lagt til Kårvikhamn i Lenvik. 
Her var Tordis og Arthur Olsen kontakt. Til møtet kom 

personer bosatt i bygdene innover mot Finnsnes. 
Under  tegnede var i det militæret like nord for Kårvik-
hamn, og elev året etter på en folkehøgskole i Bals-
fjord, senere som lærer på Senja. Jo, det var kjekt å 
være tilbake på gamle trakter!

DEL 2 BILDEREISEBREV FRA MØTESERIE I TROMS

Kårvikhamn bedehus 
er et samlingspunkt for 
hele bygda når det er 
lørdagskafé i regi av 
bedehusforeningen. Det 
foregår også lagsarbeid 
for barn og ungdom. 
Predikanten takker 
ekteparet Olsen for kost og losji og ellers alle som tok imot og 
møtte frem de tre dagene. Et minne han tar med seg som særlig 
godt, er Arthurs kraftfulle åpningsord i Kårvikhamn: “Og desto 
fastere har vi det profetiske ord, som dere gjør vel i å akte på! 
Det er som en lampe som lyser på et mørkt sted, inntil dagen 
lyser fram og morgenstjernen går opp i deres hjerter!”

Etter tale og misjonsinfo smaker det godt med kaffe. Det var 
både brødmat og kaker å hente på kjøkkenet.

Samtalen gikk godt. Flere er med i valgmenigheten i Balsfjord, 
og de gjorde seg refleksjoner omkring abortsaken, før og nå. 
Samværet ble avsluttet med bønn og forbønn.

Lørdag 2. mars hadde Tordis og Arthur Olsen, og dessuten Anita 
Enoksen gjort alt klart til møte i Kårvikhamn. En av møtedeltakerne, 
Trond Kristoffersen, kunne fortelle at han hadde oppdaget Radio 
DSF på Dab-nettet og at det var enkelt å finne frem.

Møtet var kunngjort i Troms Folkeblad, hvilket gjorde at folk 
fra andre bygder tok turen nordover langs Gisundet. Også dette 
møtet ble avsluttet med felles bønn, blant annet for syke i bygda.

Vertskapet var Erna Kvien (t.h.) med god hjelp av søstra på 
besøk fra Vadsø.
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Glimt fra studietur til Israel
Ved Øyvind Fonn, redaktør i Samenes Venn

Nå i februar var en gruppe med  arbeidere i Norges Samemisjon m.fl. invi-
tert til studietur av reiseoperatør Jon Teigen og Teicho Group. Basen var 
Hotell Ramada i Jerusalem, og herfra startet kjøreturene hver morgen. 
Om kveldene hadde vi samlinger og drøftet strategier og veilvalg for 
Same misjonen. Honørordene var mange da vi siste kvelden oppsum-
merte hendelser og inntrykk.

Mye av det vi opplevde og lærte 
kan forankres i det sekstisjette 
kapittel hos profeten Jesaja. 

I vers åtte står: «Hvem har sett slike 
ting? Kommer et land til verden på én 
dag, eller blir et folk født på én gang?» 
Mange mener dette er en av profeti-
ene som ble oppfylt i mai 1948. Da 
ble Israel, på grunnlag av FN-vedtak, 
erklært opprettet, som et nasjonalhjem 
for jøder og israelitter spredt omkring 
i mange av verdens land. Et slikt pers-
pektiv er verdifullt å ha med seg når 
man reiser rundt i denne staten.

«Den tid kommer da jeg samler 
alle folk og alle tungemål, og de 
skal se min herlighet.»
Slik står det i vers 18. Både nå og i 

fremtiden skal folk av alle tungemål 
reise til Jerusalem. Dette fikk vi ane noe 
av i Fader Vår-kirken. Her er plassert 
langt over 100 tavler med Fader Vår 
på forskjellige språk. Også på samisk. 
På en Israelstur i regi av Radio DSF i 
2011, ble denne tavlen avdukket. Intia-
tivtagere til den denne tavlen, deriblant 
norske samer, var da til stede.

«Jeg vil gjøre tegn på dem og 
sende noen av de unnkomne blant 
dem til hedningefolkene.»
Dette skriver profeten i vers 19, 700 
år før Kristus. Mye lidelse var i vente 
for Israel og jødene i tiden som kom, 
men av den rest av folket, som kom til 
å bli bevart, de unnkomne, skulle noen 
sendes til hedningefolkene med bud-

skap om Guds herlighet. I verset nevnes 
mange folkeslag også de som bor ved 
fjerne kyster. Og det er et faktum, evan-
geliet har vi fått fra jødene, da de på 
Jesu befaling fra ca år 33 og utover, 
reiste ut med Det gode budskap.

Heveinu Shalom Aleychem
At mange folkegrupper søker til Israel 
fikk vi oppleve på en båttur på Genesa-
retsjøen. Foruten oss med norsk, samisk 
og russisk tilhørighet, var det også med 
en gruppe kristne fra Brasil. Flagg ble 
heist i masten til nasjonalsanger på 
brasiliansk og norsk. Høvedsmannen, 
Daniel Carmel, stod ved roret og sang 
på hebraisk. Også vår deltager, Svetlana 
Sedneva, sang for alle ombord: «Vi vil 
gi deg ære og tilbe deg» – på samisk!

Før den brasilianske gruppen kom 
ombord, leste Jon Teigen fra Matteus 
kapittel 14 om da disiplene kom ut 
for en storm på Genesaretsjøen. Jesus 
kommer til dem gående på vannet. Peter 
vil gå ham i møte, men blir redd uværet 
som raser, og Jesus må gripe hans hånd. 
Samtidig med denne fortellingen hører 
vi «Heveinu Shalom Aleychem» toner 
over høytalerne fra en annen båt like i 

Båttur på Genesaretsjøen.

Fra nattverdstund i Gravhagen. Foto: 
Svetlana Sedneva

Fra venstre: Øyvind Fonn, Erik Kvinge, Svetlana Sedneva, Johan Magnus Aanderaa, 
Pål Are Andersen, Roald Gundersen og Jon Teigen.
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nærheten. «Det er Guds fred jeg vil gi 
deg» heter den på norsk.

«Som en mor trøster sitt barn, slik 
vil jeg trøste dere. I Jerusalem vil 
dere få trøst.»
Israel og de tolv stammer opplevde dette 
som her er beskrevet i vers 13. Også de 
som reiser dit i dag opplever det. Det 
gjør noe med en, å komme til «Landet 
der det skjedde», vandre i Mesterens 
fotspor, stanse ved Getse mane-hagen, 
være der Peter fornektet sin Herre, mens 
Jesus var til forhør – og videre, gå opp 
Via Dolorosa og se der korset stod og 
graven var. Det var for oss og for vår 
skyld at mannen fra Galilea, Guds sønn, 
led og stod opp, og i dag går i forbønn 
for dem som tror på Ham. Jo, vi fikk 
oppleve Guds trøst – der i Jerusalem.

Roald Gundersen leste Fader Vår på 
samisk utenfor Fader Vår-kirken.

Fra Fødselsgrotten i Fødselskirken i 
Betlehem. Foto: Pål Are Andersen.

Glimt fra 
vinterstevnet i Kautokeino
Foto: Tor Magne Haraldseid, forkynner under vinterstevnet

I februar markeres Samefolkets dag. I februar foregår også det tradi-
sjonsrike vinterstevnet i regi av Norges Samemisjon. Forkynnere og 
tolker er rundt omkring på store og små plasser i kommunen og deler 
Guds ord. Samtidig er det mennesker sør i landet som ber for stevnet, 
at Ordet må få gjøre sin gjerning.

På et møte i Maze var storfamlien samlet, hele fire generasjoner. En liten baby 
ligger i en komse på bordet. I samisk sammenheng betyr slektskap mye, mer enn 
blant nordmenn. Foreldres søskenbarn kan også bli kalt tanter og onkler, og 
besteforeldres søsken blir gjerne kalt ahkku og addja (bestemor og bestefar).
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Nyttårsfesten på Nordlys
Tekst: Lisbeth Ravna Strømsnes Foto: Lisbeth Ravna Strømsnes og Tor Magne Haraldseid

Kjøkkengjengen frå Varhaug dro hjemmefra i tolvtida, og en liten time senere var de klare for innsats. Godt 
innøvd arbeidsfordeling gjorde sitt til at det gikk som en drøm og koke kaffe, dekke bord og få maten på fat.

Klokka to hadde omlag 60 personer 
inntatt møtesalen. Krets sekretær Tor 
Magne Haraldseid var møteleder og 

lydtekniker. Oddvar Dahl talte og sang, og 
innimellom fikk vi musikalsk selskap av 
Frode Hegle på obo. Tor Magne viste til 
Samenes Venn nr 8/2018, s. 3 og s. 23, der 
Roald Gundersen skriver om en misjons-
organisasjon med dårlig økonomi. Skal 
Samemisjonen fortsette sin gjerning, må 
det komme mer inn enn det går ut. Om en 
fortsetter å spise av kapitalen, vil det gå mot 
avvikling av Samemisjonen.

Skribenten tenker seg kapitalen som en 
spare gris. Den kan du saktens låne av, men 
hvis du ikke putter tilsvarende og helst større 
sum tilbake, går det ikke lenge før grisen 
er tom. Da går drømmen i knas. Slik vil vi 
ikke ha det. Samemisjonen ønsker fortsatt å 
bidra til at folk kan komme fra alle himmel-
retninger og sitte til bords i Guds rike, som 
vi sang om på nr 853 i Sangboken.

En leksjon i samisk hører med på Nordlys. Denne gangen er 
det den samiske teksten til «Skriv deg Jesus, på mitt hjerte» 
som kommer opp på lerretet. Ikke er det samiskkyndige til-
stede, og pianisten bedyrer at han ikke kan spille på samisk. 
Skal vi dømme selv, gikk det slett ikke verst. 

Evangeliet for dem som er i sjelenød
Med henvisning til Fil 3:16, er Oddvar opptatt av om vi er 
på rett spor, på himmel sporet. Det sporet er vi ikke født inn 
på. Det må en ny fødsel til for å komme på rett spor. Paulus  
advarer   mot sporskifte. Se også 1. Kor 5. I avsnittet om 
dommen i Matt 25:31–46 slår Gud fast at fortapelsen finnes. 

Noen får høre på dommens dag: «Gå bort 
fra meg!» De andre får høre: «Kom hit, 
dere som er velsignet.» I 1. Tim 2:12 og 
utover dreier det seg om kvinners og menns 
tjeneste i Guds rike. Fortsatt handler det 
om å være på rett spor. «Tenke boksen», 
sier Oddvar, og henviser til hjernen vår.  
Tenke boksen forandrer folks syn på eksem-
pelvis kvinnelige prester og homofilt 
samliv I Hebr 19:4–10 går brevskriveren 
langt tilbake i tid. Abraham var klar til å 
ofre Isak, men så kom lammet! Lammet 
gikk i døden for Isak. Lammet gikk i døden 
for meg. Den store lege sier: «Det står 
alvorlig til. Synden fører til døden. Men jeg 
gikk i døden for deg! Jeg har liv til deg!» 
Taleren streifer innom Svend Foldøen, som 
holder alvorlige prekener, men som strek-
ker ut evangeliet til den som er i sjelenød. 
Nåden, det Jesus har gjort, det er vanskelig 
å tro. Oddvar slutter talen med å sitere vers 
1 av sangen på nr 476 i Sangboken: «Vik 
ei fra mitt hjerte, dyrebare smerte, åndens 
fattigdom!

Vis meg mine brister så jeg aldri mister nådens legedom!» 
Konklusjonen på det hele: Den blinde fikk ikke bare synet 
igjen. Han fikk også troen.

Kaffe og juletregang
Før vi forlater møtesalen, får vi anledning til å gi kollekt. 
Summen er i ettertid oppgitt til 7415 kroner. I matsalen er 
det noe å finne for enhver smak. Kaffe koppene fylles flere 
ganger, og praten går. Noen må gå for å rekke andre avtaler, 
men de som blir igjen fyller to ringer rundt juletreet samt en 
støttegruppe ved bordene. 
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Det er mange sanger som er 
«mine» men denne møtte 

meg. Eg har fått leve saman med 
Jesus heile livet. Foreldra mine 
viste meg vegen. Dei tok meg 
med til bedehuset frå eg var lita. 
Sang vart eg tidleg glad i. Eg song 
etter kvart  både i kor, musikklag 
og duett. Denne songen fann eg på 
ein kasett, den møtte meg. Kvifor 
er eg med i misjonsarbeid av ymse 
slag? Fordi eg ynskjer å tene Jesus. 
Vegen min i livet har ført meg inn 
i mange oppgåver. Kvifor sa eg 
ja? Eg ynskte å tene Jesus. «Jesus 
eg kan ikkje her formå, å alene 
denne veien gå» Då er det godt å 
be «Du må vandre tett ved meg, så 
eg ikkje misser deg» Jesus svik-
tar ikkje. Han går med heile tida. 
«Jeg vil vandre frem på troens 
vei» Då er det godt å vite «Du har 
lagt den ferdig her for meg». Efes. 
2,10: «For vi er hans verk, skapte 
i Kristus Jesus til gode gjerningar, 
som Gud føreåt har lagt ferdige 
så vi skulle ferdast i dei.» Lukke 
til i tenesta for Jesus. Han sviktar 
aldri. Kongens ærend har hast. 
«-Med det budskap du har gitt oss 
i dit Ord».

Helsing Inger Starheimsæter.

Jesus jeg vil gjerne tjene deg, 
Vandre frem på livets sanne vei. 
Når jeg møter noen der kan jeg 
si du har dem kjær. De kan legge 
byrden ned ved korsets fot.

Herre, du bad meg om å gå,  
Med ditt ord til bange sjeler nå. 
Her i denne verdens nød, tenne 
håp og skjenke fred. Med det  
budskap du har gitt oss i ditt ord.

Jesus, jeg kan ikke her formå, 
å alene denne veien gå. Du må 
vandre tett ved meg, så jeg ikke 
mister deg. Her i verden kun en 
liten stund vi er.

Jeg vil vandre frem på troens vei. 
Du har lagt den ferdig her for 
meg. Jeg vil vandre på den vei, 
til du selv vil hente meg. Hjem til 
Himlen, for der er mitt rette hjem.

Tekst /melodi: Arnstein Ytterland

Sangen minKlokkene over all jord
Gud kaller enn
når klokkene kaller.
Natt over bygd
og by er det snart.
Enn lyder kallet:
Kom og følg meg!
– Vitne vi vil være,
og budet hans bære.

Fjerne strender ser
etter venner og kall.
Vil det oss prege
i misjonen si sak?
Framtid og håp,
det lyser over landet.
Håpet er Mesteren
og framtid på den 
nye jord.
Snart er det slutt,
å, gå med hans bud!

Evig skal songen
der lyde i himmelens sal.
Evig er tonen her nede
når mesteren spør.
Ja, evig og mektig
er Jesus og hans spor.
Evig, ja, evig når klokkene
kaller over all jord.

Spør meg, den ringe,
om Gud eg vil fylgje!
Spør her på jord
den einsame sjel!
Spør snart der oppe,
ja, kom til meg snart!
Då vert Hans nåde
brakt til din bustad.
Då vil du takke
i himmelkoret med.
Då vert vi ringe
når mesteren spør.

Ståle Løkeland

Forkynnelse og 

misjonsinformasjon i Alta
Fra husmøte hos 
Brita Romsdal 
i Romsdal i 
Tverrelvdalen 
20. mars. 
Foto: Ø. Fonn

Fra morgen-
samling 
21. mars på Alta 
Folkehøgskole 
ved styre-
repre sen tant 
fra Norges 
Samemisjon. 
Elevtallet har 
de to siste årene 
vært 100.

Sandvollan kirke, Inderøy.
Foto: Red.



Læstadianere føler seg overkjørt

Læstadianere vil ha et møte med biskopen etter anset-
telsen av den første kvinnelige presten i Nord-Troms. 
Det finnes i dag 100 prosti i Norge, og Nord-Troms er det 
eneste som aldri har hatt en kvinnelig prest.

Predikant i den Luthersk Læstadianske menigheten i Nord-
Troms, Nils Einar Samuelsen, advarte om at det ville få store 
konsekvenser dersom en kvinnelig prest ble ansatt.

– Det er ikke vi som har skapt denne situasjonen. Vi har 
vært trofaste og møtt opp til gudstjenestene gjennom genera-
sjoner. Men nå vil ikke bispedømmerådet ivareta våre hensyn 
og synspunkter, og på den måten har de overkjørt oss.

Biskop i Nord-Hålogaland bispedømme, Olav Øygard sier 
han er klar for å få til et møte med Samuelsen.

– Noen er skeptiske til kvinnelige prester og synes dette er 
vanskelig. Da må vi prøve å finne gode ordninger, og det skal 
vi få til i Nordreisa. Det er ulike syn på dette, og det må vi 
leve med.

Publisert på nrk.no 13. mars av
 Lars Egil Mogård Vilde Kristine Malmo

Samepresidenten refser Tysfjord: – Si unnskyld!

– Det er tragisk at kommunen ikke makter å strekke ut 
en hånd til innbyggere som har opplevd overgrep og 
omsorgssvikt hele barndommen. I stedet å møte dem 
i rettssak som en motpart, er uverdig, sier sametings-
presidenten Aili Keskitalo til VG. Sametingspresidenten 
mener overgrepsofre i Tysfjord burde blitt behandlet 
annerledes.

– Kommunen må si unnskyld til ofrene og anerkjenne alvoret. 
Innbyggerne burde ha fått slippe opprørende erstatningssaker, 
sier hun.

Keskitalo peker på at Tysfjord kommune har satt igang et stort 
endrings- og utviklingssamarbeid i kommunen for å gjenopprette 
tillit, samtidig som de setter hardt mot hardt mot innbyggerne 
sine i rettssalen.

– Oppførselen i rettssakene står i grell kontrast til tillitsbyg-
gingen. Det er paradoksalt og lite troverdig. Jeg håper – og 
anmoder – Tysfjord kommune om å ta ansvar i denne saken. Det 
er ennå ikke for sent å endre seg.

Prest i lulesamisk område, Rolf Steffensen, mener også kom-
munen opptrer kritikkverdig. Han fulgte rettssaken med de to 
søstrene fra Tysfjord, og kommer med følgende dom:

– […] Vi vet at bakteppet for de såkalte Tysfjord-sakene er at 
samene er en utsatt minoritet. Tilliten til myndighetene har vært 
ødelagt. Derfor er det ekstra tragisk å sitte i rettssalen og være 
vitne til hvor usikkert, passivt og tilbakeholdent kommunen har 
møtt den samiske befolkningen.

Ledelsen i Tysfjord kommune er blitt informert om kritikken 
i denne saken. Gjennom sin advokat, Roald Angell, sier kom-
munen at de ikke ønsker å kommentere påstandene.
 Publisert på vg.no 11. mars av Monica Flatabø

Nye samiske universitetsstudier

De to nordligste universitetene har satt i gang eller er i 
gang med planlegging av samiske studier. Nord Univer-
sitet er godt i gang med lulesamisk og sørsamisk grunn-
skolelærerutdanning, og en samisk arbeidsplassbasert 
barnehagelærerutdanning står på trappene. Univer-
sitetet i Tromsø og Samisk Høgskole er i gang med  
planleggingen av en samisk sykepleierutdanning.

Det er lange steg som nå blir tatt for å 
møte store og sentrale samiske samfunns-
utfordringer. Vi står midt i en alvorlig 
mangel på lærere med samisk språk-
kompetanse både til skolene og barne-
hagene. Sametinget får daglig tilbake-
meldinger fra barnehager og skoler som 
har utfordringer knyttet til rekruttering av 
samisk lærerkompetanse. Dette er akutte 
utfordringer vårt samfunn står i, men i et 

lengre perspektiv er løsningene på plass. Derfor er det godt å 
se at Nord Universitet lykkes i sin satsing med både studiested 
i Bodø og Levanger for de samiske grunnskolelærerutdan-
ningene. Her har fusjonen fra 2016 vært sentral for å kunne 
gjennomføre og starte et slikt studie, og det har ført til en 
positiv utvikling av Nord Universitets regionale forankring i 
sør- og lulesamisk område.

Opprettelsen av en samisk sykepleierutdanning fra UiT og 
Samisk høgskole er like viktig. Legg merke til at det ikke 
er en sykepleierutdanning med litt samisk innhold, men en 
samisk sykepleierutdanning. Dette tilbudet er et bidrag til det 
store nasjonale behovet for sykepleiere, men har i tillegg en 
helsamisk dimensjon med rekrutteringsmuligheter fra samisk 
side av Sverige og Finland.

 Samtidig er den samiske sykepleierutdanningen en erkjen-
nelse av prinsippet om at den samiske befolkningen har krav 
på likeverdige helsetjenester og svarer til behovene som den 
samiske befolkningen har i møte med helsevesenet.

 Dette er tre sentrale samiske utdanningsinstitusjoner som 
sammen møter store samisk samfunnsbehov. Utdannings-
institusjonene utvikler nå sin profil og gjør seg relevant med 
egenartede studier, som vil generere særlig kompetanse på 
områder internasjonalt. Sametinget ønsker å samarbeide med 
utdanningsinstitusjonene for å videreutvikle og jobbe fram 
flere samiske studier. Vi vil være en pådriver for at etablerte 
strukturer, lovverk og forskrifter ikke skal stå som hinder for 
at samiske samfunnsbehov skal løses. Vi skal ta vår del av 
ansvaret med rekruttering til studiene med stipendordninger 
og aktiv rekruttering av elever i videregående skoler.

 Som sametingsråd berømmer jeg et godt og solid arbeid 
fra institusjonenes side. Jeg ser med glede på det samarbeidet 
som etablerer seg mellom de tre institusjonene, og venter i 
spenning på de neste samiske utdanningene som vil komme 
på plass. Samtidig vil også Sametinget følge opp initiativet 
fra utdanningsinstitusjonene med å foreslå fast samisk repre-
sentasjon i styrene til universitetene. Det befester universi-
tetenes plassering regionalt og tydeliggjør universitetenes 
nedslagsfelt. Vi trenger slike institusjoner og vi trenger deres 
vilje for å møte samiske samfunnsbehov.

Av Sametingsråd Mikkel Eskil Mikkelsen. 
Publisert på sametinget.no 19. mars.
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Kretsene i Norges Samemisjon

Troms krets
Karstein Mortensen, administrasjonssekretær

Telefon: 922 43 778

E-post: karmort@kraftlaget.no

Kontonr: 4750.18.05013 (Vipps: 600 500, 

merk hva innbetalingen gjelder.) 

Trøndelag krets
Øyvind Fonn, kretsformann

Telefon: 977 55 805

E-post: oyvind.fonn@samemisjonen.no

Kontonr: 8230.45.05881 – Vipps: 132 404

Møre og Romsdal krets
Ove Aksnes, kretssekretær

Telefon: 901 81 779

E-post: more.krets@samemisjonen.no

Kontonr: 3000.28.83992 – Vipps: 534 225

Bergen krins
Kontormedarb. er sykemeldt. All kontakt 

skjer til formann M. Ekanger på tlf. 41 24 55 98 

eller til Hoved kontoret.

E-post: bergen.krets@samemisjonen.no

Kontonr: 3530.25.26905 Vipps: 504 070

Fagertun leirstad, Eksingedalen

Telefon: 916 24 855 (A. Lavik)

Stavanger krets
Tor Magne Haraldseid, kretssekretær

Telefon: 47 97 96 66

E-post: stavanger.krets@samemisjonen.no

Kontonr: 3260.0593292 – Vipps: 502 558 

Nordlys misjonssenter, Sandnes

Telefon: 47 97 96 66

Sørlandet krets
Ikke aktiv

E-post: hovedkontoret@samemisjonen.no

Oslo og Romerike krets
Bøye Vigdal, kretsformann

Telefon: 995 96 902

E-post: boyevigdal@hotmail.com

Kontonr: 1609.50.31211 – Vipps: 220 065

Samemisjonens nærradio

Radio DSF
www.radiodsf.no

Tormod Gusland, ansvarlig redaktør

Telefon: 905 59 882

E-post: post@radiodsf.no

Kontonr: 4932.63.30026 – Vipps: 133 935

For sendetider, se www.radiodsf.no

Vinterstevnet i Karasjok
Etter noen års opphold med vinterstevne i Karasjok, begynte 
man på nytt med dette fra og med 2017. Og for hvert år har 
fremmøtet økt. Forkynnere under årets stevne var Alf Kristian 
Tellefsen og Kurt Olsen. Tolker var Berit Alette Anti og Sara 
Ellen Grønmo. Fotograf: Tormod Gusland.
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Bli med på 

KRISTNE OPPLEVELSESREISER 
med TeicoNor og Norges Samemisjon!

Å reise i hyggelig selskap – gir minner for livet!   
Å reise i kristent fellesskap – gir fremtid og håp!

Samemisjonen vil arrangere én tur sommeren 2019 
og én tur sommeren 2020 for sine venner og medarbeidere

2019: 15.–22. juli 

FINNMARK PÅ TVERS!

Fra Kirkenes til Passvikdalen, Berlevåg og 
Båtsfjord. Lebesby, Lakselv og Nordkapp 
Karasjok, Kautokeino og Alta. Møte med 
samiske venner, Radio DSF og stevne på 
Senna landet.

2020: Pinsetur 30. mai–4. juni          

PASJONSSPELET I OBERAMMERGAU

Et pasjonsspel som frem-
føres hvert 10. år i Bayern i 
Tyskland. Her møtes kristne 
fra  det meste av verden om 
påskebudskapet fra Palme-
søndag til 1. påskedag. Etter 
spelet besøker vi Salzburg. 
Fly til og fra München. 

Kontakt GLOBUS Travel på 900 69 439 
for info og påmelding

Turleder på alle reisene, 
Jon Teigen.

Det planlegges også tur til 

ISRAEL 20.–27. november 2019

Se egen annonse i neste nr av Samenes Venn


