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

Hun ber for vinterstevnet

Det er søndag ettermiddag den 6. 
januar. Jeg kjører rundt i Bergen 
by for å fi nne parkering og havner 

til slutt ute mot Nordnes. Jeg går langs 
kaiene innover mot sentrum hvor jeg har 
et ærend. Da oppdager jeg Betelskipet 
Elieser 6, fullt opplyst og med plakat ved 
landgangen: Julefest kl 17. Når ærendet 
er unnagjort entrer jeg båten og fi nner en 
plass langt framme i salongen. En kvinne 
kommer og setter seg ved siden av meg. 
Det er ennå noen minutter til festen star
ter, og vi hilser på hverandre, hvorpå 
hun utbryter: «Er det du som skriver i 
Samenes Venn? Jeg leser alt du skriver!» 
Thora Gåsland heter hun, og husker min 
far som kollega på Kløverfabrikken for 
60 år siden. Hun forteller at hun leser 
Samenes Venn når hun er innom hoved
kontoret til Den indre Sjømannsmisjon, 
hvor bladet står utstilt.

Selv om det er DISM hun og mannen 
ser på som sin hovedoppgave, er hun 
likevel levende opptatt av Samemisjo
nen og arbeidet i Finnmark og på Kola.

– Jeg ber for dette hver dag, og når det 
er vinterstevne husker jeg særlig å be. Og 
jeg takker Gud for Nils Borge Teigen.

Så synger vi Eliesersangen og festen 
er i gang. Senere spør jeg henne:

– Hva synes du om menigheten i Mur
mansk?

– Fantastisk! Alt det som skjer der er 
bare fantastisk! Jeg takket Gud når det 
stod at det var kommet 10 nye medlem
mer, og ber om at de må bli bevart!

– Vil du bringe en hilsen til Mur
mansk?

– Jeg ber for Svetlana veldig ofte og 
arbeidet hun holder på med og beundrer 
henne for hennes trofasthet. Jeg hilser 
også til Aleksandr og hans kone, og hun 
som driver den systuen. For dem har 
jeg tatt til mitt hjerte alle sammen.«Gud 
velsigne dokker! Eg fortsetter å be!» 
avslutter Thora Gåsland på klingende 
bergensk.

Bilen står i nærheten, og en liten halv
time senere er jeg tilbake i mine forel
dres hjem og kan fortelle om: god for
kynnelse, fi n sang og musikk, smakfull 
servering, trivelig mannskap og et alde
les hyggelig bekjentskap. 

Takk til Gud for Velsigna band som 
bind Guds folk i saman her, i same kjær-
leik, same sinn som i Guds himmel er!

Red.

– Vinterstevnet i Kautokeino 
5. februar–3. mars

– Prekenreiser på Kola
 25. januar–1. februar og 8.–15. mars

Thora Gåsland og hennes mann Harald 
Gåsland er trofaste støtter i arbeidet som 
Den indre Sjømannsmisjon driver.

Bønneemner –  Årsmøter i foreninger og kretser

–  Omstillings- og strategiarbeidet i NSM

– Nye abonnenter av bladet og givere

– Arbeidere som strever med helsa

– Kongen og hans hus

– Takke Jesus for at du er blitt bevart
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På lederplass

Året 2019 vil bli preget av starten på en betydelig

omstilling i Samemisjonen
Landsstyremøtet i desember 2018 opprettet et omstillingsutvalg som 
skal se på alternative måter å drive organisasjonen på inn i framtiden. 
Utvalget ble oppnevnt pga store underskudd på regnskapene og  
driftsresultatet over mange år.

Landsstyret frykter for at NSM går 
mot opphør i løpet av få år dersom 
en fortsetter med samme struktur 

og driftsnivå som nå. Det vil derfor være 
behov for en radikal omstilling i møte 
med framtida. Mandatet til utvalget 
er å utarbeide alternative veivalg som 
også kan inkludere forslag til eventu
elle fusjoner. Videre skal utvalget trekke 
inn aktuelle ressurspersoner – deri
blant kretsstyrene og administrasjonen. 
Utvalgets innstilling blir så behandlet i 
landsstyret før et rådsmøte høsten 2019 
behandler saken og gir sin innstilling til 
Landsmøtet i 2020. Landsmøtet i 2020 
planlegges lagt tidlig på året med håp 
om at nye strukturer kan etableres sna
rest. I tillegg ber landsstyret administra
sjonen sette i gang arbeid for å redusere 
kostnadene og finne nye inntektskilder i 
budsjettåret 2019. 

Omstillingsutvalget er kommet godt 
i gang med arbeidet. Administra

sjonen har sagt opp nåværende leide 
kontor lokaler i Tromsø og prøver å 
finne å finne rimeligere alternative loka
ler. Videre blir også fordyrende mellom
ledd i drifta avsluttet, og det arbeides 
med forslag på rimeligere løsninger på 
administrative oppgaver og regnskaps
føring for hele organisasjonen.

Flere faste givere vil styrke 
økonomien betydelig
Det er ikke bare kutt av utgifter alene 
som er medisinen for å bedre økono
mien, men nye og enklere måter å øke 
inntektene på er like viktige. Her fore
slår en blant annet større fokus på faste 
givere. Hvis for eksempel hver mot
taker av Samenes Venn bestemmer seg 

for å gi fast 200 kroner i måneden vil 
bare dette kunne gi en inntekt på nær
mere 2 mill. kr i året. Herved utfordrer 
jeg deg som leser av bladet å vurdere å 
melde deg som fast giver. Samemisjo
nen står for en teologi basert på Bibelen 
som Guds ufeilbarlige ord til alle tider 
og ønsker at dette fortsatt må forkynnes 
uavkortet inn i vår tid. For vi tror som 
Hebreerne 4, 1213 sier: «For Guds ord 
er levende og virksomt og skarpere enn 
noe tveegget sverd. Det trenger igjen
nom helt til det kløver sjel og ånd, ledd 
og marg, og dømmer hjertets tanker og 
råd. Og ingen skapning er skjult for 
ham. Alt ligger nakent og bart for hans 
øyne som vi skal stå til regnskap for.» 
Og Peters andre brev, 1. kap. 21. vers 
sier: «For aldri er noen profetord brakt 
fram ved menneskers vilje, men de 
hellige Guds menn talte drevet av Den 
Hellige Ånd.» Bibelens ord, kjære leser, 
kan vi mennesker ikke tukle, tøye og 
bøye med etter tidsånden. Det kan koste 
å stå på Bibelens sannhet i dag. Men den 
som har fått del i Guds nåde til frelse 
(Titus 2, 1115) fornekter ugudelighet 
og de verdslige lystene og kjenner sin 
Herres røst og følger ham. Jesus sier: 
«Vokt dere for de falske profetene! De 
kommer til dere i fåreham, men innven
dige er de glupende ulver.» Disse Jesu 
ord innebærer å avvise predikanter som 
lærer i strid med Bibelens lære. 

Kristenflokken i Finnmark og 
ellers i landet trenger bønn om 
beskyttelse
I dette nummer av bladet tas det opp i 
en artikkel en sak som har skapt uro og 
nød i Samemisjonens ledelse og blant 
forkynnerne. Det gjelder en amerikansk 

forkynner som i november 2018 hadde 
møtevirksomhet i Alta gjennom Visjon 
Norge. Også andre karismatiske for
kynnere står og banker på døren og vil 
trenge seg inn med sin forkynnelse i de 
samiske områdene i Indre Finnmark. Vi 
har selv sett program på Visjon Norge 
hvor en predikant sier at han i drømmer 
og syn å har mottatt direkte budskap fra 
Gud om å starte forkynnelse med base 
i Maze i Finnmark. Slike selvutsendte 
predikanter kan fremstå med stor ånde
lig autoritet som kan blende hvem som 
helst. Og det opptrer også slike som på 
forhånd kan love at Gud vil være tilstede 
og utføre både mirakler og helbredelser 
gjennom dem.

Jesus sier selv i Matt. 7 kap. versene 
2223: «Mange skal si meg på den 

dagen: Herre, Herre! Har vi ikke pro
fetert i ditt navn, drevet ut onde ånder 
i ditt navn, og gjort mange kraftige 
gjerninger i ditt navn? Men da skal jeg 
(Jesus) åpent si til dem: Jeg har aldri 
kjent dere. Vik bort fra meg, dere som 
gjorde urett». Disse ord av Herren selv 
skulle gjøre oss årvåkne og ikke la oss 
forføre av stor åndelighet, talegaver og 
undergjerninger. La oss holde oss til det 
gamle budskapet: «For av nåde er dere 
frelst, ved tro. Og dette er ikke av dere 
selv, det er Guds gave. Det er ikke av 
gjerninger, for at ikke noen skal rose 
seg. For vi er hans verk, skapt i Kristus 
Jesus til gode gjerninger, som Gud forut 
har lagt ferdige for at vi skulle vandre i 
dem». (Ef 2, 810) Dette budskapet har 
Samemisjonen forkynt gjennom 130 år, 
og vi tror mange har fått lagt seg til hvile 
med det evige livs håp. Vær med i bønn 
om at Gud må bevare og beskytte kris
tenflokken i Finnmark og ellers i landet.
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Teavsttas Matt 4:1–11 muitaluvvo 
Jesusa eallimis mas Son gea
hččaluvvui seammá ledje go mii. 

Lea árgabeaidilli mii midjiide lea oahpis 
– geahččalus. Čállojuvvon lea vel nu 
ahte Vuoigŋa doalvvui Jesusa meahccái 
vai son geahččaluvvo beargalagas. Dat 
lea oassi Ipmila áigumušas vai láide du 
ja mu albmái. 

Go beargalat falleha Jesusa, de lea 
Son olmmošlaš bealis rašis dilis go lea 
nealgumin. Dalle boahtá beargalat su 
lusa ja dáhttu su čájehit maid máhttá: 
Leatgo don Ipmila Bárdni? Iigo dat 
lean juo dihtosis? Ii fal, dan galggai 
duođaštit. – Jos don leat Ipmila bárdni, 
de gohčo dáid geđggiid šaddat láibin. 

Leago dát govvideapmi oahpis min 
áiggis? Buot mii 
gullá Ipmilii galgá 
duođaštuvvot vaikko 
man máŋgii Jesus 
celkkii OSKKO. Mii 
várra dovdat dan ahte 
buohkat galggaše 
diehtit mu persovnna 
birra. Mun lean mun!

Buoret lea čihkko
juvvon Kristusa siste, 
ii oidnosis, vai Kris
tus šattašii oidnosii juohke suttolažžii. 
Buohkat galggašedje oaidnit Jesusa. 

Soađi áiggi lei dakkár illastanvuohki 
ahte stuora biila mas ledje dievva láib
bit, vujii fáŋgaleirii ja čuorvvui «Bohtet 
láibbi viežžat»! Buohkat vihke okta
nis. Oallugat eai ollen biilla lusa goas
sege. Sii guossaledje ja duolmmahalle 
jámas. Jos buohkat livčče ožžon láibbi 
go láibi juhkkojuvvui, de livččii leamaš 

ávki eallimii. Buorre láibi adnojuvvui 
bahávuođa bálvalussii. Nu geavaha 
beargalat Ipmila sáni. Dat ii buvtte eal
lima. Muhto Ipmil, min Áhčči, addá 
midjiide buohkaide oasi dan fámus 
maid mii dárbbašit geahččalusa áiggi. 
Dan diđii Jesus, ja Son bijai luohttámuša 
Hearrá sátnái. 

Beargalat válddii mielddis Jesusa vai 
son dagašii duostilis dagu. Dás galggai 
stuoračeahppi čájehuvvot. Orru go dat 
oahpis dutnje? Ii hal dát goit leat nu 
várálaš? Gal dán goit ferte leat lohpi 
dahkat. Ja de besset dat earát oaidnit 
ahte mun in lean «headju».

Geahččaleaddji muittuhii Jesusii ahte 
almmis lea joavku guhte várjala su. – 
Son addá eŋgeliidda gohččuma, ja sii 

guddet du gieđai
deaset alde! Muhto 
Jesus vástidii: «It 
don galgga geahčča
lit Hearrá, du Ipmi
lat.» Jos don vádjo
lat Jesusa bálgáid 
mielde, de beasat 
vuoiŋŋastit Hearrá 
lohpádusaid siste. Jos 
manat iežat geain
nuid mielde, de don 

leat iežat bidjan olggobeallái dán várja
lusa. Dat lea dego mii dajašeimmet – In 
áiggo dan, giitu! Maŋemus geahččalus 
maid geahččaleaddji bijai Jesusa ovdii 
lei ahte čájehii buot máilmmi riggo
daga, – dát lea dutnje jus rohkadalat mu. 
De Jesus celkkii – Bisán! Gáidda eret 
mus, Sáhtán! Don galggat rohkadallat 
Hearrá, du Ipmilat, ja bálvalit aivve
stassii su. De beargalat guđii Jesusa. 

Ja maid oaidnit mii čállagis? Juo, dan 
ahte várjaleaddjit bohte almmis, eŋgelat 
bohte bálvalan dihte Su!

Son bisui nanusin, Son vuittii. Ja mid
jiide lea vejolaš oažžut vuoittu go mii 
doallat gitta Ipmila sánis. Loga Ipmila 
sáni ja fuomáš daid dávviriid maid 
son lea midjiide vurken doppe. Geavat 
miehki, Sáni, du bálvalusas, ja rohka
dala: – Ale doalvvu mu geahččalusaid 
sisa. Divtte Jesusa ja sin geat su čuvvot, 
sárdnidit dutnje Sáni, it fal beargalaga. 

Mu sávzzat dovdet mu jiena, cealká 
Jesus. Leage vissis ahte lea su jietna 
maid don gulat, ja ahte lea Su sáhka 
maid ovddidat. Dat lea dehálaš, dasgo 
dat sáhttá leat jogo eallin dahje jápmin 
sieluide guđet leat ohcamin borramuša 
– láibbi!

Geahččaluvvot
De dolvojuvvui Jesus Vuoiŋŋas meahccái beargalagas 
geahččaluvvot. Go Jesus lei atnán borakeahttáivuođa 
njealljelot beaivvi ja njealljelot ija, de nealgugođii son 
maŋemustá. Ja geahččaleaddji bođii su lusa ja celkkii: 
Jos don leat Ipmila Bárdni, de gohčo dáid geđggiid 
šaddat láibin! Muhto Jesus vástidii ja celkkii: Čállo-
juvvon lea: Olmmoš ii eale duššefal láibbiin, muhto 
juohke sánis mii boahtá Ipmila njálmmis. De válddii 
beargalat su mielddis bassi gávpogii ja bijai su tem-
pelhárjji ala ja celkkii: Jos don leat Ipmila Bárdni, de 
luoitte iežat dákko vuolás. Dasgo čállojuvvon lea: 
Son gohčču eŋgeliiddis várjalit du, ja sii guddet du 

gieđaideaset alde, amat don norddastit du juolggát 
guđege geađgái. Jesus celkkii sutnje: Lea velá čállo-
juvvon: It don galgga geahččalit Hearrá, du Ipmilat. 
De fastain válddii beargalat Jesusa mielddis alla vári 
ala ja čájehii sutnje buot máilmmi riikkaid ja daid 
hearvásvuođa ja celkkii sutnje: Buot dáid mun attán 
dutnje jos don luoitádat eatnamii ja rohkadalat mu. 
De celkkii Jesus sutnje:  Dasgo čállojuvvon lea: Don 
galggat rohkadallat Hearrá, du Ipmilat, ja bálvalit aiv-
vestassii su. De guđii beargalat su, ja geahča, eŋgelat 
bohte su lusa ja bálvaledje su. 

Rohkosi Čálli Aslaug Dervola. Leamaš vuosttaš gearddi  Samenes Venn bláđis 1995.
 Ill: Frode Kalleland  Sámás Rávdná Turi Henriksen

Mu sávzzaŧ dovdet mu 
jiena, cealká Jesus. 

Leage vissis ahte lea su 
jietna maid don gulat, ja 
ahte lea Su sáhka maid 

ovddidat.

bohte su lusa ja bálvaledje su. 
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I teksten fra Matt 4:1–11 står vi foran 
en beretning fra Jesu liv der Han ble 
prøvet i likhet med oss. En hverdags

situasjon vi alle kjenner – fristelse. Det 
står endog at Han av Ånden ble ført ut i 
ørkenen for å fristes av djevelen. En del 
av Guds plan for å føre deg og meg til 
himmelen.

Når djevelen slår til overfor Jesus, 
er Han menneskelig sett i en svak fase 
på grunn av sult. Da kommer djevelen 
til Ham og ber om en presentasjon: Er 
du Guds Sønn? Ja, var ikke det tydelig 
nok? Nei da, det skulle bevises. – Er du 
Guds sønn, da si til disse steiner at de 
skal bli til brød.

Kjenner du igjen bildet fra vår tid? Alt 
som har med Gud å gjøre skal bevises 

enda så mange ganger Jesus sa 
TRO. Vi kjenner vel også igjen 

dette at alle må endelig få vite om 
min person. Jeg er meg!
Heller skjult i Kristus, gjemt, så Kris

tus må bli synlig for enhver synder. Alle 
må få se Jesus.

Under krigen var en form for tortur at 
en kjørte en stor bil fylt med brød inn 
i en fangeleir og ropte «Kom og få 
brød». Da sprang alle samtidig. Mange 
kom aldri fram til bilen. De falt og ble 
tråkket i hjel. Hadde alle fått brød ved 
utdeling, hadde det vært hjelp til liv. 
Det gode brød ble brukt i ondskapens 
tjeneste. Slik bruker djevelen Guds ord. 
Det gir ikke liv. Men Gud vår Far gir oss 
alle del i det vi måtte trenge av kraft i 
prøvelsens stund. Dette visste Jesus, og 
Han stolte på Herrens ord.

Djevelen tok så Jesus med seg for å 
gjøre et vågestykke. Helten skulle vises 
fram. Kjenner du deg igjen? Dette kan 

da ikke være så farlig? Dette må da være 
lov. Dessuten får de andre se at jeg ikke 
er et «blekansikt».

Fristeren minte også Jesus på at Han 
hadde et sikkerhetsnett utspent fra 
himlen. – Han skal gi sine engler befa
ling, og de skal bære deg på sine hender! 
Men Jesus svarte: «Du skal ikke friste 
Herren din Gud.» Går du på Jesu stier, 
får du hvile i Herrens løfter; går du egne 
veier, har du stilt deg utenfor denne 
beskyttelsen. Vi sier på en måte – Nei 
takk!

Som siste test viser fristeren Jesus all 
verdens rikdom, – dette er ditt hvis du 
tilber meg. Da sier Jesus – Stopp! «Bort 
fra meg, Satan! Herren din Gud skal du 
tilbe, og ham alene skal du tjene.» Da 
dro djevelen. Og hva ser vi ut fra skrif
ten? Jo, sikkerhetsnettet fra himmelen, 
englene, kom for å tjene Ham!

Han stod, Han seiret. Og seieren er 
mulig for oss når vi holder oss til Guds 
ord. Gå inn i Guds ord og se hvilke skat
ter Han har gjemt til deg der. Bruk sver
det, Ordet, i din tjeneste, be: – Led meg 
ikke inn i fristelse. La Jesus og hans 
etterfølgere forkynne deg Ordet, ikke 
djevelen.

Mine får kjenner min røst, sa Jesus. Vær 
sikker på at det er Hans røst du hører, 
og at det er Hans budskap du bringer 
videre. Det er viktig, for det kan bety liv 
eller død for sjeler på leting etter føde 
– brød!

Fristelsen
Da ble Jesus av Ånden ført ut i ørkenen for å fristes av 
djevelen. Og da han hadde fastet førti dager og førti 
netter, ble han til sist sulten. Og fristeren kom til ham 
og sa: Er du Guds Sønn, så si at disse steiner skal bli 
til brød! Men Jesus svarte og sa: Det står skrevet: 
Mennesket lever ikke av brød alene, men av hvert ord 
som går ut av Guds munn. Da tok djevelen ham med 
seg til den hellige stad og stilte ham på templets 
tinde. Og han sier til ham: Er du Guds Sønn, da kast 
deg ned! 

For det står skrevet: Han skal gi sine engler befaling 
om deg, og de skal bære deg på hendene, for at du 
ikke skal støte din fot mot noen stein. Jesus sa til ham: 
Det står også skrevet: Du skal ikke friste Herren din 
Gud. Igjen tok djevelen ham med opp på et meget 
høyt fjell, og viste ham alle verdens riker og deres 
herlighet. Og han sa til ham: Alt dette vil jeg gi deg 
hvis du vil falle ned og tilbe meg. Da sa Jesus til ham: 
Bort fra meg, Satan! For det står skrevet: Herren din 
Gud skal du tilbe, og ham alene skal du tjene. Da 
forlot djevelen ham, og se, engler kom til ham og 
tjente ham.

Av Aslaug Dervola. Første gang på trykk i Samenes Venn i 1995. Ill: Frode Kalleland Andakt

enda så mange ganger Jesus sa 
TRO. Vi kjenner vel også igjen 

dette at alle må endelig få vite om 
min person. Jeg er meg!
Heller skjult i Kristus, gjemt, så Kris

deg ned! 

Mine får kjenner min 
røst, sa Jesus. Vær 
sikker på at det er 
Hans røst du hører, 
og at det er Hans 

budskap du bringer 
videre.
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Han er kjent for å være en brennende evangelist med 
dåp i Den Hellige Ånd ledsaget av helbredelser og 
mirakler, åpenbaringer og profetier. De opplever 

såkalt «hellig latter», og folk faller om ved åndens kraft. 
Når vi hører slikt, tenker vi kanskje at her gjør Gud store 

ting. Men samtidig må vi stoppe opp og tenke oss om. Er dette 
en sunn, bibelsk kristendom som fører menneskene til en sann 
omvendelse og et gudfryktig liv? Og da må vi ikke bare se på 
miraklene, men også på hva de står for, hva de serverer og hva 
det fører med seg av frukter.

Han hører til en bevegelse som ser på seg selv som den 
tredje store åndsbølgen som har skylt over kristenheten 

for å gi menigheten kraft i de siste tider. Først kom pinse
bevegelsen med åndsdåp og tungetale. Så kom den karisma
tiske bølge på 1970tallet. Og nå kommer 
den siste store bølgen som overgår de 
andre. Den kalles «The new latter rain 
movement», den nye senregnsbevegelsen 
etter Joel 2:23. Tidligregnet var åndsut
gytelsen på pinsedag, og senregnet blir da 
åndsutgytelsen i de siste tider.

De tolker den store, ødeleggende hæren 
i Joel 2 som en bølge av kraftige evange
lister som skal strømme over verden og 
forkynne evangeliet med under og tegn. 
– Ja, vi skal gjøre større mirakler enn Jesus. For vi ser på 
ham som vårt forbilde i å gjøre under. Når han som menneske 
gjorde slike store under i kraft av sin salvelse, så kan vi gjøre 
det samme i kraft av vår salvelse, en salvelse som blir over
ført med håndspåleggelse. I stedet for et stort frafall i de siste 
tider, lover disse enorme vekkelser.

De vil også innsette apostler med samme myndighet som 
apostlene i Det Nye Testamente (New Apostolic Reformation, 
NAR). Dersom lederskapet i de forskjellige menigheter trer til 
side og gir den overordnede ledelsen til dem, lover de at den 
kristne kirken vil bli en ustoppelig kraft.
https://www.foross.no/aktuelt/narennyapostolisk 
reformasjon2/.

For dem er troen mer enn en barnlig tillit til vår Far i him
melen. Den er et maktmiddel i våre hender, eller skal vi si 
i våre tanker. For når Gud skapte, sier de, laget han først et 
bilde av tingen i sin tanke. Deretter talte han og sa at det skulle 
bli som han hadde tenkt. Slik skal også vi se for oss det vi skal 
gjøre eller få og befale det frem.

Jeg vil si noen ord om hvordan vi bør forholde oss til dette. 
Der evangeliet er nytt og ukjent, skjer det ofte mirakler 

for å vise at Jesus er sterkere enn deres avguder. Men innad i 

kristenheten er det ikke det som skal legitimere predikanter og 
åndsretninger, men deres frukter. Apostlenes brever avspeiler 
det indre liv i menighetene, og i dem er det lite fokus på slike 
ting. Derfor skal vi ikke la oss overbevise om noen fortel
ler om store og overnaturlige opplevelser. Av og til kan dette 
avsløres som naturlige eller okkulte fenomen, f.eks. sugge
sjon og kundaliniteknikk. 
Se http://www.verdidebatt.no/innlegg/11678750kundalini 
advarselogveienvidere?side=1.

Men som oftest er vi ikke i stand til å bedømme miraklene, 
og da får vi heller være enfoldige som sauer og holde oss unna 
fremmede røster. 

Da jeg var 17 år, var jeg på nippet til å bli dradd med i den 
karismatiske bevegelse. Den var da i sin spede begynnelse. 
Dette gjorde et veldig inntrykk på meg. Jeg følte at jeg sto på 

terskelen til et annet nivå hvor jeg kunne 
sveve i en ny sfære. Men jeg kom ikke så 
langt, bl.a. fordi vi fikk sunn og evangelisk 
veiledning. Jeg ser det slett ikke som galt 
å legge hendene på de døpte og be om at 
nådegaver må bli aktivert. Jeg er også åpen 
for at Gud kan komme med et direkte bud
skap i enkelte spesielle situasjoner. Men 
ellers tror jeg at profetisk tale er åndsfylt 
forkynnelse som slår direkte inn i den 
aktuelle situasjon. Mitt inntrykk er at det 

meste av det som gir seg ut for å være et direkte budskap fra 
Gud, ikke er det, bl.a. fordi det skjer i en atmosfære hvor man 
dyrker dette på en usunn måte.

Vi unge var på den tiden opptatt av dette med åndsdåp. For 
det sto jo at apostlene la sine hender på de som var blitt 

døpt, og så fikk de Den Hellige Ånd og begynte å tale i tunger. 
Her syns jeg bibelskolelærer Øivind Andersens veiledning 
høres pålitelig ut. Han hadde forresten selv tungetalens nåde
gave. 

Han skriver at de som lærer om en særskilt åndsdåps  
opplevelse etter dåpen og omvendelsen, forakter den gud
dommelige kraft som er i nådemidlene og vrangtolker de ti 
første kapitlene i Apostlenes gjerninger. De «ser pinse underet 
i et rent individualistisk lys som om åndsutgytelsens guddom
melige mening var å statuere eksempel på en individuell og 
subjektiv opplevelse. Denne grunnbetraktning har vi påvist 
ovenfor er feilaktig. Pinsen må sees i åpenbaringshistorisk 
lys, som åpenbaring av den tredje person i treenigheten, og 
i åpenbaringsøkonomisk lys, som en omskiftelse i Guds hus
holdning fra den gammeltestamentlige husholdning blant 
jødene til den fullkomne husholdning med frelsen blant alle 
folk. Hvis man derfor gjør pinseberetningen til en typisk beret

Denne gangen lar vi katekismegjennomgangen ligge for å ta opp en sak som har 
skapt bekymring og nød hos en del av våre forkynnere i Finnmark. I november i fjor 
var en amerikansk forkynner ved navn Rodney Howard Browne på besøk i Alta  
gjennom Visjon Norge. Han ønsker å nå Finnmark og samene med sitt budskap.  
Men dessverre står han for en forkynnelse vi finner grunn til å advare imot.

Tro ikke enhver ånd!
Av forkynner i Norges Samemisjon, Nils Borge Teigen

Denne bølgen bygger opp store 
forventninger som ikke innfris. 
Den fører til sensasjonshunger, 
til stress og press. Den splitter 
og utarmer det kristne felles-

skapet og etterlater seg  
mange brente barn.
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ning av personlig gudsopplevelse, så gjør man Ac. 210 om til 
en ny lov for opplevelser ved siden av loven om gjerninger.» 
(Troslære s. 332333)

Det viser seg da også at mange blir ført inn i en slags opp
levelsestrelldom som overskygger og forstyrrer det enkle liv 
i nåden. 

Når dette er sagt, må jeg også si at det er mange gode kristne 
blant pinsevennene, som har vært til stor velsignelse på tross 
av dette «høy og strå». Og det er slett ikke alle av dem som 

omfavner den siste bølgen. En av dem som avviser det, er 
David Wilkerson, se www.sokelys.com/?p=24321. 

Denne bølgen bygger opp store forventninger som ikke 
innfris. Den fører til sensasjonshunger, til stress og press. Den 
splitter og utarmer det kristne fellesskapet og etterlater seg 
mange brente barn. 

Vi trenger mer åndskraft med vekkelse og fornyelse. La oss 
derfor enn mere søke Gud i ordet og bønnen, la oss avlegge 
synden og leve et liv i gudsfrykt og kjærlighet.

Informasjon frå 
omstillingsutvalet  
i Norges Samemisjon
Ved Erik Kvinge, leder for omstillingsutvalet 

På landsmøtet i Stavanger sommaren 2017, kunne landsstyret visa til eit 
betre årsresultat etter fleire år med til dels store underskot. Dette skul-
das t innsats frå administrasjonens side for å få redusert store kostnads-
postar. Då lands styret mot slutten av 2018 såg over den økonomiske situ-
asjonen, såg me at Samemisjonen igjen var i store underskot og at dette 
også ville verta biletet framover. Det vart beslutta å ta tak i dette, og få til 
ei framtidig drift som er bærekraftig.

Som dagleg leiar skreiv på leiar
plass i forrige utgåve av Same
nes Venn (nr 82018), så har 

lands styret hatt eit arbeid gåande i 
2018 angåande framtidig strategi for 
Samemisjonen. Dette munna ut i to 
utkast til strategi og handlingsplan. På 
grunn av dei økonomiske utfordringane 
Same misjonen står overfor, såg ikkje 
landsstyret på siste møtet den 5. og 6. 
desember det hensiktsmessig å vedta 
ein strategiplan for åra 2019–2025 på 
noværande tidspunkt. I staden vart eit 
omstillings utval utnevnt, som skal gå 
gjennom heile organisasjonen sin struk
tur og drift. Mandatet til utvalet er å 
utarbeide alternative veival i nært sam
arbeid med dei ulike ledda i organisasjo
nen. Forslaget skal så leggjast fram for 
rådsmøtet hausten 2019 og til endeleg 
handsaming på landsmøtet i 2020.

Omstillingsutvalet består av Arve 
Magnar Abelsen, Odd Eivind Høyvik 
og underteikna. Arve er heimehøyrande 
i Stavanger krets. Han er fagøkonom 
med ei breitt og solid erfaringsgrunn
lag og skal spesielt bistå med å analy
sera dei ulike sidene av den økonomiske 
situasjonen i organisasjonen vår. Arve 
skal i tida framover arbeida i utvalget 
i eit stillingsomfang på ca. 20 %. Han 

gjer imidlertid 
dette arbeidet 
som dugnad, 
og det er me 
svært takksame 
for.

Odd Eivind 
er kjend for dei 
fleste. Han har 
hatt ulike opp
gåver i Same
misjonen, og 
han sit på eit 

svært omfattande nett verk. Odd Eivind 
er for tida delvis sjuke meldt.

Sjølv høyrer eg til i Bergen krets. Eg 
er nok ukjend for mange, men har site 
som 1. vara i landstyret sidan somma
ren 2017. Eg er sjølvstending nærings
drivande og har tilleggsutdanning innan 
entrepenørskap (innovasjon/nytenking 
og utvikling av forretningsmessig verk
semd). Me tre skal knytta til oss ulike 
ressurspersonar under arbeidet.

Landsstyret vedtok at utkasta til stra
tegiplanar og handlingsplanar vert brukt 
aktivt i arbeidet saman med gjeldande 
plan av 2008.  Desse dokumenta viser 
korleis ein ynskjer at Samemisjonen 
skal arbeida i framtida. Oppgåva til oss i 
omstillingsutvalget er å ta utgangspunkt 

i desse dokumenta, for så å sjå på model
lar for ei berekraftig drift framover.

Me har eit omfattande arbeid framfor 
oss, og korleis det vil enda veit me ikkje 
enno. Det som er klart, er at det vert 
behov for store endringar i organisasjo
nen vår. Med underskot på fleire millio
nar dei fleste åra sidan årtusenskiftet, er 
det klart at det har tært hardt på eigen
kapitalen. Desse underskota har i all 
hovedsak vorte finansiert med salg av 
eigedom. No er me komne til eit punkt 
der det byrjar å minke på eigedom me 
kan realisera. Eit anna og større problem 
er at Samemisjonen i svært liten grad 
har klart å rekruttera nye støttespela
rar. Snittalderen på medlemsmassen er 
ganske høg. Skal me kunna nå ut med 
evangeliet til det samiske folket i fram
tida, er me avhengige av at nye genera
sjoner kjem med i arbeidet.

No skal me finna vegen framover. 
Til det ønskjer me tilbakemeldingar 
frå deg. Har du gode idear så tek du 
kontakt med kretsstyret der du bur, 
eller du kan komma med forslag på  
mail til erikkvinge@yahoo.no eller  
tlf. 913 08 185.

Då eg var på det første landsstyre
møtet fekk eg eit ord frå Herren. Det er 
Paulus sitt ord til Timoteus der han skriv 
«Forkynn Ordet». Eg meiner at dette må 
vera hovudsaken for oss i NSM. Det er 
Ordet Herren har gjeve oss til frelse. Då 
NSM vart starta, var det ei anna tid. Eg 
trur at det kan vera ei god øving å tenkja 
litt rundt spørsmålet – korleis ville me 
ha gjort det, om me skulle ha starta med 
arbeid blant samar i dag?

Det er ei stor oppgåve me som orga
nisasjon står overfor. Me i utvalget har 
eit ønskje om at du som lesar er med 
oss i bøn. Me treng konkret forbønn om 
visdom til å finna vegen framover. 

I neste utgåve vil Arve Magnar Abelsen 
gje oss eit innblikk i den økonomiske 
situasjonen me står i.

Erik Kvinge. Foto: Red.
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Nelly Ivarda Rotvold til minne
Nelly ble født i 17. sept i 1921 og vokste opp på Haugsgjerdet i Ølen kommune.  

Hun var yngst av seks søsken som vokste opp. Foreldrene var Ivar og Nilsine Rotvold.  
Mor hennes døde da Nelly var seks år. Etter dette giftet Ivar seg på nytt  

med Bertha som var som en mor for henne resten av oppveksten. 

De bodde på et lite gårdsbruk. 
Da hun var seks år opp
levde hun å skade foten da 

de skulle kjøre inn høyet med hest 
i slottonna. Hun måtte til doktoren 
for å bli sydd. Da hun etterpå dro 
for å ta stingene, fikk hun tanken 
om å bli doktor selv. Men hun sa 
ikke dette til noen.

Hennes far hennes var yrkes mili
tær, og familien flyttet flere steder 
etter hvor han arbeidet. Da hun 
gikk på folkeskolen, bodde de blant 
annet på Nesttun og i Stavanger.

Nelly var flink på skolen, og 
gymnaset tok hun i Bergen under 
krigen. Hun søkte på legestudiet på 
universitetet i Oslo og kom også inn 
i 1943. Universitetet ble imidlertid 
stengt på slutten av krigen og hun 
fikk seg arbeid ved Bergen likningskontor. I 1944 kom 
hun med i motstandbevegelsen og drev med kurérvirk
somhet. Da krigen var over kunne hun endelig begynne 
på legestudiet, med tre år i Oslo og tre år i Bergen, og 
var i 1951 ferdig utdannet lege. Målet hun satte seg som 
seksåring, var nådd.

De første årene som ferdig utdannet jobbet hun på for
skjellige sykehusavdelinger i Stavanger og i Bergen. Etter 
hvert ønsket hun å bli barnelege, og arbeidet et par år på 
barneklinikken ved Haukeland der hun fikk sin spesialitet 
som barnelege i 1962.

Hun startet ganske snart sin egen praksis som barnelege 
med eget kontor fram til hun gikk av med pensjon i 1988. 
Det var et travelt liv å være privatpraktiserende barnelege. 
Etter kontortid dro hun på hjemmebesøk og måtte gjerne 
ta unna kontorarbeid om kvelden igjen. Hun var veldig 
glad i barn, og fulgte tett opp sine pasienter med syke
besøk over hele Bergen.

De fire søstrene Elise, Helene, Inga og Nelly og stemora 
Bertha flyttet alle inn i huset på Fantoftåsen da det var 
nybygd i 1958. Faren Ivar døde like før i 1957. Ingen av 
søstrene giftet seg eller fikk barn. Her bodde de sammen 
alle fem så lenge de levde. De hadde et sterkt samhold og 
hjalp og støttet hverandre. Da Nelly var travel lege med 
lange arbeidsdager, var det andre i huset som laget middag 
til henne. Hun klarte de lange dagene når hun fikk støtte av 
søstrene. De var også sammen i ferier. Søstrene tok over 
gården på Haugsgjerdet og brukte den som fritidsbolig. 
Da huset ble overtatt av andre i familien, fortsatte Nelly å 

bruke den ene halvparten  og dro dit 
alene i mange år.

De to søsknene Peder og Sofie 
som giftet seg og fikk barn, hadde 
Nelly også mye kontakt med. For 
deres barn og barnebarn har Nelly 
vært alles tante. Nelly var svært 
opptatt av familien sin og holdt god 
kontakt. Hun inviterte dem hjem 
til seg og husket alle med kort og 
gaver, og fikk god hjelp av dem i 
alderdommen.

Huset i Fantoftåsen hadde en 
spesiell flott og velstelt hage. Nelly 
likte å holde på og var utrolig flink 
med blomster. Hun var også glad i 
musikk og spilte selv på mandolin.

Familien hun vokste opp i var 
aktive på bedehuset, og de støttet 
flere organisasjoner. I Bergen hadde 

de en egen familieforening, Sami Varas, der flere genera
sjoner var med og støttet arbeidet til Norges Same misjon. 
De har møttes jevnlig gjennom 50 år like til det siste. 
Nelly var også med i andre foreninger, og hun var en tro
fast kirkegjenger i Storetveit menighet.

Nelly og søsteren Elise kjørte flere turer til Finnmark 
for å besøke steder og institusjoner drevet av Samemisjo
nen og som de hadde hørt og lest så mye om. Noen av 
turene ble kombinert med at de tok Hurtigruta ene veien.

Nelly var sprek til langt opp i nittiårene. Da hun var 90 
år sluttet hun å kjøre bil. Mye av tiden hadde hun brukt til 
å kjøre rundt og besøke eldre venninner som var mer skrø
pelig enn hun selv var. Hun utførte også en rekke sjåfør- 
og transportoppdrag for Bergen krets av Samemisjonen. 
De siste årene tok hun seg fram med buss.

Hun var oppgående og klar helt til det siste. På 97års
dagen i september inviterte hun flere fra familien hjem til 
seg. 25. oktober ble hun innlagt på Haukeland sykehus og 
var der i fire uker. De siste dagene var hun på Storetveit 
sykehjem der hun døde den 18. desember med sine nær
meste rundt seg.

Et langt liv er over. Vi avslutter minneordene i takk
nemlighet for alt hun har fått bety for svært mange. Vi 
lyser fred over Nellys minne.

Ved sokneprest Gunn Kongsvik, noe tilpasset  
for Samenes Venns lesere, se kursiv uthevning.

(Vi vil senere bringe glimt fra Nelly Rotvolds  
liv som motstands- og misjonskvinne.)

Nelly Rotvold mai 2018. Foto: Red
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Johan Sorknes las sitt eige dikt: 
«Indremisjon». Det høvde godt, 
det er det Samemisjonen og driv. 

Kretsleiar Jon Teigen tala over emnet 
«Ein tur til Antiokia». Barnabas var 
fødd der, Apgj. 4:36. Då Saulus vart 
omvendt , var apostlane redd han. Dei 
trudde ikkje han var ein rett læresvein. 
Då står det i Apgj. 9:26: Barnabas tok 
seg av han og førte han til apostlane. Og 
vi kan spørje, ser vi den enkelte?

Etter talen kosa vi oss med mykje 
god mat. Etter pausen var det misjons
info og utlodding. Johan Sorknes las så 
diktet «Møte med Meisteren» før Jon 
Teigen til slutt runda av samlinga.

Søndag var det Song og musikk møte. 
Der fekk vi vitjing av Adonai country/
gospel team. Dei stiller ofte opp for 
Samemisjonen. Arnstein Ytterland er 
vokalist. Orkesteret består av Sigbjørn 
Ytterland på elgitar, Arnstein Ytterland 
på akkustisk gitar og Kurt Walderhaug 
på bassgitar. Det kling godt.

Inger Starheimsæter ynskte velkom
men og minte om at då Israelsfolket 

gjekk i krig, då gjekk songarane føre 
krigarane og song: «Lova Herren, for 
hans miskunn varer til evig tid.» Slik 
har den kristne songen ofte bana veg 
for Guds Ord. Deretter tok Adonai over. 
«En lovsang til Jesus vil jeg synge» og 
fleire sanger tona ut.

Arnstein Ytterland tala Guds Ord til 
oss. Teksten var frå Kol. 3: 14. Han tok 
og fram den rike unge mannen, Nikode
mus og fangevaktaren. Dei hadde ulike 
møter med Jesus. Slik er det med oss 
og. Om vi er ulike, så er frelsa ei gåve 
frå Gud.  Teksten oppfordrar oss: «Er 
det oppreiste med Kristus, så søk det 
som er der oppe». Adonai song vidare: 
«Jesus alene mitt hjerte skal eie» og 
fleire songar. Det vart kaffi og noko attåt 
etter møtet. Inntekta desse dagane gjekk 
til Radio DSF. Her på Sunnmøre er vi 
takksame for dei kristne nærradioane og 
vi vil derfor støtte Radio DSF Vi ynskjer 
Guds signing over radioen i nord, og dei 
som har arbeidet sitt der.

Inger Starheimsæter

Ei god møtehelg 
på Valle i Skodje 19.–20. januar
Vi starta med føremiddagstreffet som vi kallar «Vi over 60» – på laur - 
dag føremiddag. Ute var det vinter og snø, men inne var det varmt.  
Inger Starheimsæter ynskte velkommen og las Salme 23. Tenk David 
som var krigar og store delar av livet budde i skogen i kamp med 
fienden, så seier han: «Herren er min hyrde, det manglar meg ingen 
ting». Slik er det å høyre Jesus til.

Illustrasjonsfoto. Adonai under haustmøtet på Brusdalsheimen. Foto: Ove Aksnes

Gud talar i dag
Gud ser etter
sine venner i dag.
Ser etter fred
og frukter på treet.
Mange er veike og redde,
men Gud kan deg bruke.
Møt han i dag
og Gud vil deg lede.

Sjå ut i den nådelause verda,
lite av håp og kjærleik
dei byggjer.
Verda er kald
og hat dei brukar!
Ser du dei auga så redde,
og kulden som veks?
Frykt er den vegen
dei leier seg fram.

Kulde og hat
er fruktene i dag.
Vokster og modning,
dei markar så lite.
Pengar og makt
dei syng om i dag.
Gud dømer ein dag
og ser til den jord!

Ståle Løkeland, Atløy

Testamentariske gaver
Testamentariske gaver tilfaller 
enkelte år Norges Samemisjon.  
Vi kjenner på både takknemlighet 
og ærbødighet når vi mottar slike 
gaver der mennesker, etter nøye 
vurdering og prioritering, har valgt 
å tilgodese noe av arven til våre 
formål. I arveloven er det tydelige 
føringer som sikrer en viss fordeling 
i forhold til ektefelle og/eller livs
arvinger. Snakk gjerne med dine 
arvinger om oppsett av et testa-
ment. Det er ikke noe krav om å 
bruke jurister, men de kan bistå med 
det formelle. Hoved kontoret kan 
også kontaktes for råd.

Stipendordning for samisk 
ungdom som søker 
Fjellheim Bibelskole 
Stipendet på 20.000 kr ytes ung-
dommer som bor innenfor det 
samiske forvaltningsområdet.  
Forutsetning for å få stipendet er 
aktiv deltakelse i samisk-kristent 
miljø etter endt studieår. Søknad 
om stipendet oppgis i den ordinære 
søknaden til Fjellheim.  
Frist: 1. februar.
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Grunnlaget for hennes 
diakonale tjeneste ble 
lagt i barndommen
Tekst: Øyvind Fonn. Foto: Tormod Gusland

Marie Kemi er viktig i det frivillige diakonale arbeidet i Karasjok. I forrige 
nummer av Samenes Venn fortalte hun om et variert yrkesliv som lærer, 
journalist og diakon. Som pensjonist er hun fortsatt aktiv, med regel-
messige andakter på eldresenteret og besøksvirksomhet ellers i bygda, 
for å nevne noe.

De første besøk blant eldre, syke og 
ensomme, gjorde hun sammen 
med sin far Johannes Kemi, som 

helt ung jente. Faren var med å lede 
arbeidet i den læstadianske forsam
lingen, og ble brukt som tolk i kirken og 
for predikanter fra Same misjonen. Han 
var også veiviser på vidda. Dette innebar 
en del besøk i hjem og på institu sjoner, 

og Marie likte å være med. – Jeg ser nå 
at mye av grunn laget for min tjeneste, 
ble lagt allerede i barndommen. Når det 
var sorg og krise i et hjem, dro jeg og 
far på besøk, og jeg lærte å synge salmer 
og be Fader Vår sammen med dem som 
hadde det vanskelig. I 12–13årsalde
ren besøkte jeg eldre uten far, og følte 
meg litt stolt over å kunne gå alene og 
være til hjelp. Da jeg i godt voksen alder 
begynte som diakon i kirken, tenkte jeg 
tilbake på barndommen, at jeg liksom 
var oppdratt til slike oppgaver.

Som ansatt i Karasjok menighet var 
hun også med å la til rette for guds
tjenester, bibeltimer og oppbyggelige 
møter. Som bibeltimeholdere inviterte 
hun personer i bygda, som Bakken, 
Balto, Grønmo, Haugan, Sandvik og 
Tellefsen. I tillegg arrangerte hun sam
linger i peisestuen gjerne med predi
kanter utenfra. Det var ofte møter med 
forbønn for syke og sjelesorgssamtaler. 
Her var det «lavere terskel» og det kom 
ofte flere fra bygda som ikke var aktive 
kirkegjengere eller var aktive i andre 
menigheter. – Det var mye arbeid med 
annonsering, ta i mot predikanter og ser
vering.

Til slutt lar vi Marie fortelle om en 
gruppe hun særskilt har hatt et stort 
hjerte for, voksne utviklingshemmede. 
Som diakon opplevdes arbeidet blant 
dem særlig rikt, og sammen med med
hjelpere fikk de til et godt tilbud.

– Diakonen før meg arrangerte 
månedlige samlinger i kirken, og jeg 
fortsatte med det. Jeg prøvde med bilder 
og film, men det var flanellografen de 
likte best. Og drama – da fikk vi dem 
med. En med Downs var veldig flink på 
data, og alle leddene hadde vi på Power 
Point med sanger, Fader Vår og en for
kortet trosbekjennelse. Hver vår og høst 
var de med å gjennomføre gudstjeneste 
med kaffe og mat, og folk møtte opp og 
satte pris på disse litt forenklete guds
tjenestene. Det var feststemning og jeg 
må si jeg savner det. Hver august arran
gerte vi dessuten leir i Kautokeino og 
var sammen med utviklingshemmede 
der. Et år arrangerte vi leiren i Tana.

– Det var herlige folk å jobbe med, 
og det var mye gudstro hos dem, fortel
ler Marie avslutningsvis. – De kunne si 
både Ja! og Amen! eller rope på meg og 
si: – Marie, kan du be for meg?

Marie er glad i bilder med samiske motiv. 
Her er det bilder fra Samenes Venn som 
har blitt til veggpryd.

Marie Kemi bor i sitt barndomshjem i 
Karasjok. På det lille småbruket hadde 
moren, Karen, sin arbeidsplass, og 
hun tok ofte i mot både predikanter og 
folkehøgskoleelver på besøk.

En ny samisk bibeloversettelse

På Samefolkets dag, 6. februar 2019, publiserer bibel
selskapene i Norge, Sverige og Finland en ny nord
samisk oversettelse av Bibelen. Teksten publiseres 

på www.biibbal.no og www.piplia.fi. Den nye oversettelsen 
har fått navnet Biibbal 2019.

Den ferdige teksten som nå publiseres, lanseres offisielt 
gjennom en stor markering i Kautokeino 23.–25. august 2019. 
Da kommer også den nye Bibelen ut som bok.

Målgruppen for Biibbal 2019 er samiske språkbrukere i 
Norge, Sverige og Finland. Biibbal 2019 er oversatt slik at 
teksten skal kunne brukes og forstås både i norsk, svensk og 
finsk Sápmi.

Den nye oversettelsen er blitt til gjennom et samarbeid 
mellom bibelselskapene i Norge, Sverige og Finland, og over
settere og konsulenter fra alle tre land har deltatt.

Biibbal 2019 ble 5. desember 2018 godkjent av styret i 
Bibelselskapet i Norge, noe som også innebærer at teksten 
kan brukes i Den norske kirke. I Finland ble teksten godkjent 
til bruk i Den lutherske kirken 9. november. I Sverige er god
kjenningen planlagt til høsten 2019.

Publisert på bibel.no



Samenes Venn 1-2019    11     

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
Epost: post@radiodsf.no
Kontonr.: 4932.63.30026

For sendetider se:
www.radiodsf.no

Program for vinterstevnet 
i Kautokeino 5. februar–3. mars 2019
Predikanter og tolker: Kjartan Fjell, Sigmund Fjære, Tormod Gusland, Leif 
Halsos, Tor Magne Haraldseid, Odd Eivind Høyvik, Klemet J.O. Hætta, Rolf 
Olsen, Andres Sokki, Nils Borge Teigen, Terje Treidene og Ole Kristen Wastvedt.

Ti 5. feb      18.00         Berit Anne ja Mikkel Logje, Láhpoluoppal

On 6. feb 11.00
14.00                    

Guovdageainnu girkkus,  ipmilbálvalus (gudstjeneste)
Máze girkkus, ipmilbálvalus (gudstjeneste)

To 7. feb 18.00 Ellen Marja T. Gaup, Mieron    

Fr 8. feb
12.00
18.00
18.00

Aktivitetssenteret, Máze 
Kirsten Sara Turi ja Johan Henrik Eira, Ávži
Marit ja Aslak I. Sara, Máze

Lø 9. feb 17.00
17.00                   

May Grethe ja Johan M. Gaup, Gárggoluopal
Karen Inga ja Mikkel Skum, Stornes 

Sø 10. feb

11.00
11.00
14.00
17.00

Máze girkkus 
Lahpoluoppal kapealla
Berit S. ja Johan S. Buljo, Ajonjarga 
Anne Kirsten ja Isak J. Eira, Suolovopmi,

Ma 11. feb 18.00 Gunhild S. Buljo, Mieron

Ti 12. feb 18.00 Anne Marja ja Aslak A. Eira, Maze 

On 13. feb

12.00
18.00
18.00
18.00

Helsesenteret, Guovdageainnu
Kirsten E. ja Anders P. Oskal, Hemmogeddi
Ellen Marie G. Sara, Máze 
Anders Nils ja Marit R. Bær, Bredbuktnes

To 14. feb 18.00 Anne Turi ja Johan M. Bals, Soatefielbma

Fr 15. feb
12.00
18.00
18.00

Aktivitetssenteret, Máze
Ellen ja Nils Mathis Eira, Máze  
Inga Susanne Vars Gaino, Láhpoluoppal  

Lø 16. feb 17.00
17.00

Anne Grete ja Johan Eira, Áidejávri 
Kirsten Anne Eira, Máze

Sø 17. feb
11.00
11.00
11.00

Guovdageainnu girkkus, ipmilbálvalus (gudstjeneste)
Máze girkkus
Lahpoluoppal kapealla ipmilbálv.(gudstj.) L Halsos

Ti 19. feb 18.00 Berit A. ja Johan M. Hætta, Bohtaldievvá 

On 20. feb 12.00
18.00

Helsesenteret, Guovdageainnu
Lutheralaš girkkus, Guovdageainnu

To 21. feb 18.00 Karen Marja ja Frank R. Turi, Beazedievvá

Fr 22. feb 12.00
18.00

Aktivitetssenteret,  Máze  
Karen M. ja Nils Mathis Vars, Láhpoluoppal 

Lø 23. feb 17.00
17.00

Ellen Kari A. ja Mathis Sara, Máze
Karen Ellen Marie Siri Utsi, Atjetjohkka

Sø 24. feb 
11.00
11.00
11.00
17.00

Lutheralaš girkkus,  ipmilbálv. (gudstj.) N B Teigen
Máze girkkus 
Lahpoluoppal kapealla
Ellen M. ja Aslak I. Skum, Bredbuktnes 

Ti 26. feb 18.00
18.00

Berit Sara Skum Turi, Ávži  
Karen Maret ja Michel I. Sara, Máze 

On 27. feb
12.00
18.00
18.00

Helsesenteret, Guovdageainnu
Karen M. ja Mikkel M. Buljo, Gártnetmaras 
Sara Karen A. ja Josef P. Sara, Máze

To 28. feb
18.00
18.00
19.00

Inger Marie ja Klemet Gaino, Guhkesluokta
Aslak A. ja Brita Inger Eira, Áidejávri
Guovdageainnu girkus, ipmilbálvalus (gudstjeneste)

Fr 1. mars
12.00
18.00
18.00

Aktivitetssenteret, Máze     
Inga Marit E. ja Nils M. Sara, Máze
Karen P.Eira, Vuolledallu

Lø 2. mars 17.00
17.00

Ellen Marie Vars ja Kjell Toven, Lahpoluoppal
Inger Anne ja Bjarne Gustad, Beazejeaggi

Sø 3. mars
11.00
11.00
11.00

Guovdageainnu girkkus,  ipmilbálvalus (gudstjeneste)
Máze girkkus 
Láhpoluoppal kapealla
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Hellig søskenfellesskap
av konge-ætt
Tekst og foto: Red

Rundt Hellige Tre Kongers dag den 6. januar var det flere jule-  
og nyttårsfester i Samemisjonens regi. Lørdag 5. i Tørvikbygd  
(se samemisjonen.no) og tirsdag 8.  på Trøgstad (se same-
misjonen.no). Samme tirsdag var det også møte for Rolvsøy 
samemisjonsforening hjemme hos Vigdal på Greåker.

Øyvind Fonn talte over hvordan Kristus, herskeren over kongene på 
jorden, har talt til sitt folk etter sin himmelfart, med utgangspunkt 
i brevet til menigheten i Filadelfia. «Hold fast på det du har, for 

at ingen skal ta din krone.» Han slo en tydelig parallell over til hvordan 
norske konger har prøvd å bevare folket og lette deres byrder. Program
met bestod ellers av misjonsinfo, servering, julesanger, lovsang og noen 
tok ordet og holdt vitnesbyrd. Mot slutten fikk vi flere sanger av Charlotte 
Justnæs, blant annet Norgessangen (egenkomponert), The Holy City og 
Han kommer snart! 

Tre konger i nyere tid og deres vitnesbyrd

Våre tre siste konger har på hver sine måter gitt uttrykk 
for klar tilknytning til kristen tro og Bibelens budskap.

Kong Håkon 7. sa under 2. verdenskrig: ”Det er bare gam-
meldags, god kristendom som kan redde verden i denne tid. Vi 
må vende tilbake til de kristne verdier som hele vår kultur byg-
ger på.”

Kong Olav 5. hadde valgt ut ”Jeg løfter opp til Gud min sang” 
i sin begravelse, der statsledere fra mange land deltok. ”Jeg 
løfter opp til Gud min sang Ennå en gang Fra disse jordens dal-
er.  Vår Herre Krist Han henter meg snart hjem til seg I himlens 
høye saler. Som lynet far, Han kommer snar. Da skal hans pris På 
annet vis De Guds basuner tale. […]”

Kong Harald 5. tok i sin tale på nyttårsaften 2018 utgangspunkt 
Ordspr. 4, 23: ”Bevar ditt hjerte framfor alt du bevarer, for livet utgår 
fra det.” Og fortsatte: ”Vi gjør det ved å være vennlig mot hverandre, 
ved å føre en respektfull samtale på tross av uenighet, ved å løfte 
andre frem, ved å bevare det også når vi gjenkjenner et menneske 
i en fremmed. […] Mange bærer på noe uoppgjort i forhold til andre 
mennesker eller til noe vi har opplevd. Av og til er det for vanskelig 
å forsones og finne fred, men når det er mulig, kan forsoningen ha 
en forløsende kraft. Tenk om vi alle kunne kjenne litt ekstra etter, 
om vi kan klare å løfte vekk noen av byrdene våre. Om vi kan klare å 
gjøre opp med oss selv og med andre der det er mulig. […] På denne 
kvelden kunne jeg tenke meg et felles nyttårsforsett for oss alle: At vi 
i året som kommer skal møte hverandre med vennlighet. Hvis vi sam-
men ønsker oss et samfunn preget av respekt på tross av uenighet, 
av åpenhet fremfor frykt, av varme heller enn avstand, ja, så klarer vi 
det. Slik bevarer vi også vårt hjerte som selve livet går ut fra, og som 
gjør oss til den vi er. Godt nytt år!”

Fra  fremst og 
rundt bordet: 
Charlotte Justnæs, 
Turid Billing, 
Unni Krogstad, 
Ragnhild Oppsahl, 
Bjørg Skauge, Eva 
Gundersen, Ragnhild 
Aastorp, Bøye Vigdal 
og Anna Grethe 
Justnæs. 

F.v: Kjell Olsen, 
Anne Grete Vigdal, 
Otto Gundersen, 
Erik Billing og 
Odd Nilsen.

F.v: Anne Grete 
Vigdal, Torbjørn 
Ruud, Edle Kvigstad 
Olsen, Brit Ruud og 
Gerd Sunnset.

Tre konger i nyere tid 
og deres vitnesbyrd
Våre tre siste konger har på hver sine måter 
gitt uttrykk for klar tilknytning til kristen tro 
og Bibelens budskap.

Kong Håkon 7. sa under 2. 
verdenskrig: «Det er bare 
gammeldags, god kristen-
dom som kan redde verden 
i denne tid. Vi må vende til-
bake til de kristne verdier 
som hele vår kultur bygger 
på.»

Kong Olav 5. hadde valgt ut 
«Jeg løfter opp til Gud min 
sang» i sin begravelse, der 
statsledere fra mange land 
deltok. «Jeg løfter opp til 
Gud min sang Ennå en gang 
Fra disse jordens daler.  Vår 
Herre Krist Han henter meg 

snart hjem til seg I himlens høye saler. Som 
lynet far, Han kommer snar. Da skal hans pris 
På annet vis De Guds basuner tale. […]»

Kong Harald 5. tok i sin 
tale på nyttårsaften 2018 
utgangspunkt Ordspr. 4, 23: 
«Bevar ditt hjerte framfor alt 
du bevarer, for livet utgår fra 
det.» Og fortsatte: «Vi gjør 
det ved å være vennlig mot 
hverandre, ved å føre en 

respektfull samtale på tross av uenighet, ved 
å løfte andre frem, ved å bevare det også når 
vi gjenkjenner et menneske i en fremmed. 
[…] Mange bærer på noe uoppgjort i forhold 
til andre mennesker eller til noe vi har opp-
levd. Av og til er det for vanskelig å forsones 
og finne fred, men når det er mulig, kan for-
soningen ha en for løsende kraft. Tenk om vi 
alle kunne kjenne litt ekstra etter, om vi kan 
klare å løfte vekk noen av byrdene våre. Om 
vi kan klare å gjøre opp med oss selv og med 
andre der det er mulig. […] På denne kvelden 
kunne jeg tenke meg et felles nyttårsforsett 
for oss alle: At vi i året som kommer skal møte 
hverandre med vennlighet. Hvis vi sammen 
ønsker oss et samfunn preget av respekt på 
tross av uenighet, av åpenhet fremfor frykt, 
av varme heller enn avstand, ja, så klarer vi 
det. Slik bevarer vi også vårt hjerte som selve 
livet går ut fra, og som gjør oss til den vi er. 
Godt nytt år!»


