
Bibbal 2019 s. 9
Anders Sokki
fyller 80 år      s. 7 Arbeidermøte i Alta  s. 10

Samenes Venn
Organ for Norges Samemisjon nr. 4, 2019 – Årgang 94



2     Samenes Venn 4-2019 I dette nummer kan du lese om:

Samenes Venn
Ansvarlig redaktør:
Roald Gundersen

Redaksjonssekretær: 
Sigmund Fjære
sigmund.fjare@samemisjonen.no
Tlf.: 980 25 181

Postadresse: 
Skogveien 10, 2450 Rena

Abonnement:
5 nr. i 2019
Ordinær pris kr 350
Til utlandet kr 380
Gratis halvårig prøveabonnement.

Grafisk produksjon:
Trykkpartner AS, Trondheim 
Opplag: 1600

Norges Samemisjon
er en uavhengig organisasjon som 
bygger på Bibelen og den evangelisk 
lutherske kirkes bekjennelse. Same-
misjonen har som formål å utføre 
indre misjons arbeid blant den samiske 
befolkning, og ser det også som en 
oppgave å støtte samisk språk og kultur-
arv. Siden 1993 har Samemisjonen også 
drevet arbeid blant samer på Kola-
halvøya. Støttevirksomheten omfatter 
7 kretser.

Daglig leder:
Roald Gundersen
admleder@samemisjonen.no

Postadresse:
Postboks 316, 9254 Tromsø

Besøksadresse:
Killengreens gate 9–11 (2. etasje), 
Tromsø

Tlf.: 47 47 61 61, 47 46 73 72
SMS: 40 82 01 60
E-post: hovedkontoret@samemisjonen.no
Internett: www.samemisjonen.no

Formann: 
Odd Eivind Høyvik

Innbetalinger og gaver:
Benytt bankkonto 3000.15.18530
for innbetaling av blad-kontingent og 
gaver til misjonen (også gaver med 
skattefradrag). Gaver kan også betales 
ved hjelp av Vipps-nr. 600 500.

Forsidebilde:
Altertavlen fra Børselvfjellet kapell
Foto: Jan Arild Persen

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

VIKTIG MELDING til deg som abonnerer på Samenes Venn
Vedtaket i landsstyret om å redusere utgivelsen av Samenes Venn fra 8 til 5 utgaver 
i 2019 får direkte konsekvenser for abonnementene. Du har betalt kr 350.- for 8 
nummer av bladet, men får bare 5 nummer. Du betaler kr 43, 75 for hvert nummer 
som utgjør kr 218,75. Du får dermed kr 131,25 til gode i 2019. Vi foreslår tre alter-
native løsninger som vi ber om å få tilbakemelding fra deg på. 
Alt I: Restbeløpet på kr 131,75 avstår du fra å få tilbakebetalt – men gir det som 
ekstra gave til NSM.
Alt II: Restbeløpet på kr 131,75 overføres til delbetaling for abonnementet for 2020.
Alt III: Restbeløpet på kr 131.75 ønsker du tilbakebetalt.
Dersom vi ikke hører noe fra deg anser vi at du gir beløpet som en gave til NSM. 
Kontakt hovedkontoret på telefon 474 76 161 eller send epost til: 
hovedkontoret@samemisjonen.no om hva du ønsker.

Roald Gundersen

Viktig endring for alle som vil gi pengegaver til NSM
Det er nå én bankkonto for gaver (3000.15.18530) og ett vippsnummer (600500) 
Kjære misjonsvenn, forbeder, giver og støttepartner til Samemisjonen! Hjertelig 
takk for din omsorg og dine gaver til misjonen! Samemisjonen har mange trofaste 
givere - og vi trenger din støtte fortsatt, og nye misjonsvenner behøves, for å nå ut 
med frelsens budskap, ordet om korset - til det samiske folket, ja - til hele vårt folk.

Som ett av flere tiltak for å forenkle og forbedre økonomistyringen og redusere kost-
nader, har landsstyret vedtatt at Samemisjonen skal ha én felles bankkonto for gaveinn-
betalinger. Kretsenes bankkontoer og vippsnumre blir faset ut i løpet av høsten 2019. 

Samemisjonens sentrale gavekonto er fortsatt 3000.15.18530. Dette er dagens 
innbetalingskonto. Gavebeløpene blir som før godskrevet den aktuelle kretsen som 
giveren tilhører.

Det skal også bare være ett Vippsnr: 600500
Igjen takk for dine gaver, bønner og tjeneste!
Så skal vi fremfor alt takke Gud, for Hans usigelige gave til oss (2.Kor.9:15, 

Joh.3:16): Guds nådegave er evig liv i Jesus Kristus. Rom. 6:23.
Roald Gundersen

Ny redaksjonssekretær i Samenes Venn
Redaktør/redaksjonssekretær i Samenes Venn Øyvind Fonn sluttet i Samemisjonen 
den 31.07.19. Ledelsen i Samemisjonen takker Øyvind for de årene han har jobbet 
med bladet og ønsker han lykke til med de nye oppgavene han går inn i. 

Landsstyret har ansatt Sigmund Fjære som ny redaksjonssekretær 
i 20 % stilling fom 01.08.19. Sigmund Fjære har i flere år fungert 
som forkynner i Samemisjonen og burde være godt kjent for mange 
av våre lesere. Ledelsen i Samemisjonen er glad for at Sigmund var 
villig til å påta seg nye oppgaver i organisasjonen. I forbindelse med 

omstillingsarbeidet som pågår har landsstyret vedtatt å redusere utgivelsen fra 8 til 
5 utgaver i 2019. Det er mye sannsynlig at det blir ytterligere reduksjon til 4 utgaver 
i 2020. Vi håper også Sigmund finner anledninger til forkynnelse i kretsen og de 
samiske områdene i nord og sør.

Vi ønsker Sigmund lykke til med den nye oppgaven og ber om Guds velsignelse 
og visdom i denne nye og viktige gjerningen.  

Roald Gundersen
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På lederplassOmstillingsarbeidet  
er inne i en viktig fase
Av Roald Gundersen

Samemisjonens hovedoppgave er forkynnelse på Bibelsk og evangelisk 
luthersk grunn i en tid som oversvømmes av både av ubibelsk forkyn-
nelse og verdslige negative påvirkninger. Hovedmålet er at det samiske 
folk skal få høre evangeliet forkynt på sitt morsmål.

Be for alle organisasjonens 
arbeidere, at de først og 
fremst må la seg tjene av 
Herren, og dernest tjene 
Herren med glede.

I de gode tidene ble det oppført mange 
bygninger, institusjoner og kapeller. 
Etter at institusjonene ble nedlagt har 

kapellene vært viktige møteplasser til 
velsignelse for det samiske folket. Men 
over tid har vi registrert betydelig lavere 
antall besøkende på våre kapeller. I 
noen av kapellene er det kun et sommer-
møte med få tilhørere. Forkynnelsen er 
viktig selv om det er få, og det er et av 
Samemisjonens mål å videreføre for-
kynnelsen slik at det enkelte menneske 
får et møte med Gud og tro evangeliets 
budskap om frelse.

Samemisjonen har passert 130 års 
virksomhet og har gjennom årene 
hatt betydelig forkynnervirksomhet 
og drevet mange institusjoner. Vi vet 
at dette arbeidet har vært til stor nytte 
og velsignelse for mange mennesker. 
Og vi mener at Samemisjonen fortsatt 
har et meget viktig kall. Derfor kan vi 
ikke sitte stille å se på den dramatiske 
negative økonomiske utviklinga uten å 
handle. Videreføring i samme spor som 
nå, vil ende med at Samemisjonen går 
mot en avvikling.

I 2013 ble det slått «alarm», Same-
misjonen befant seg i en skjebnetime, 
og avgjørende tiltak måtte settes i verk 
for å sikre organisasjonens, eventuelt 
arbeidets overlevelse. Sola-dokumentet 
datert 6. april 2013 gir en grundig ana-
lyse av utviklingen i Samemisjonen – 
både fortid, nåtid og fremtidsutsiktene. 
Lands styret har gjort mange viktige 
vedtak for å få økonomien i balanse. 
Likevel har den negative økonomiske 
utviklinga bare forsterket seg siden da. 

Det har vært for stort gap mellom utgif-
tene og inntektene over for lang tid. 

Landsstyret tar nå denne negative 
utviklinga meget alvorlig og opprettet 
så et omstillingsutvalg som fra 01.01.19 
fikk i oppdrag å analysere hele drifta og 
foreslå framtidige løsninger for organi-
sasjonen.

Norges Samemisjon har gjennom hele 
2000 tallet, med et par unntak, hatt bety-
delige underskudd i årsregnskapene. I 
disse årene har Samemisjonen solgt en 
rekke eiendommer og slik har det vært 
penger til drift uten å måtte gjøre nød-
vendige reduksjoner i drifta. Kapitalen 
har vært plassert i aksjer og obligasjo-
ner. Aksjemarkedet er ustabilt, avkast-
ningen på aksjemarkedet har i gode år 
vært direkte årsak til at regnskapene 
ikke har blitt mer «blodrøde» enn de har 
vært. 

Organisasjonsstrukturen er altfor 
tung rodd og kostnadskrevende. Vi 
bruker mer penger på å holde bygnin-
gene, kretsene og hovedkontoret i drift 
enn vi bruker på misjonsarbeidet som er 
vår hovedoppgave. Dette kan ikke være 
rett.

Forkynnelsen er viktigere enn å 
«kramp aktig» holde på strukturer i orga-
nisasjonen. Det koster å vedlikeholde 
eldre bygninger. Derfor må målet være 
å kvitte oss med alle bygningene som er 
lite benyttet og de som stort sett har stått 
ubrukte i mange år. Det er langt enklere 
og billigere å leie lokaler til møter.

Det er ingen tid å miste når vi vet at 
vi hver dag bruker 10.000 kr mer enn vi 
får inn. Det vil være direkte uforsvarlig 

å ikke ta dette på alvor. Å drifte videre 
uten å gjøre skikkelige grep er misbruk 
av givernes penger og ikke minst med 
tanker på oppgavene som står foran oss.

Omstillingsutvalget gjør et grundig og 
godt arbeid. Det har gjennomført møter 
med kretsstyrene og vil i løpet av høsten 
ha besøkt alle kretsene. Kretsene har 
kommet med innspill og det er fortsatt 
åpent for å komme med flere. 

I løpet av høsten vil utvalget i felles-
skap med landsstyret utarbeide en 
grundig analyse av ulike organisasjons-
løsninger som da skal legges fram for 
rådsmøte og til endelig avgjørelse på 
landsmøtet i 2020. Siste landsstyremøte 
vedtok også enstemmig å føre videre 
samtaler med Sarepta med tanke på 
mulig sammenslåing som et av alterna-
tivene. Målet er, uansett organisasjons-
messige endringer, at forkynnelsen i de 
samiske områdene videreføres og styr-
kes.

Omstillinger i organisasjoner vekker 
alltid mange spørsmål og til dels sterke 
følelsesmessige reaksjoner. Så også i 
Samemisjonen. I erkjennelse av en ny 
tid med store endringer i samfunnet, må 
vi endre vår virksomhet slik at arbeidet 
blir økonomisk bærekraftig og framtids-
rettet. 

Måtte Gud bevare og gi oss både 
åndelig visdom og mot til å føre denne 
aller viktigste arven videre. Med våre 
egne krefter makter vi ikke, men vi får 
trøste oss med Jesu egne ord om at han 
har lovt å være med sine alle dager inntil 
verdens ende.

Be at vårt vitnesbyrd må bli mer enn bare: «Ja, jeg 
har barnetroen!» At det ikke må være en barnetro 
som på en måte er mest et minne, men det må bli 
en voksentro der vi er blitt som barn, ser at vi er barn, 
tror at vi har barnerett - der barnekåret er reelt.

Be om vekkelse i samiske områ-
der, at de blir satt over fra mørke 
til lys. Be også om at Herren må 
oppreise flere samiske med-
arbeidere blant oss. 

Bønneemner
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Dat mii lea riegádan Vuoiŋŋas,  
lea vuoigŋa

Joh. 3:1-13. 2. sotnabeaivi almmustusáiggis geassemánnu 23. b.

Rohkosi Čálli Einar Hagalid, Čáhcesuolu Ill: Frode Kalleland Sámás: Rávdná Turi Henriksen

Nikodemus lei ráđđehearrá ja oahpaheaddji Israelis, 
ja lei juvddálaččain okta dain njunuš áirasiin. Son 
oinnii Jesus lei veagalaš ja son ovdošii su daguin. Árvi-
deames  lei ieš gullan su sárdnideamen. Ja olbmuin 
ledje máŋggalágan oaivilat das gii son lea. 

Na, gii lei dat JESUS? Dasa dáhtui Nikodemus vástá-
dusa. Son gávnnahii ahte son ferte suinna ságastallat 
guovttágaskan. Ja de bođii Jesusa 

lusa ihkku. Dat dáiddii lean buoremus 
ja álkimus. Teavsttas čujuha dan guvlui 
ahte Nikodemus lei vissis das ahte Jesus 
lei oahpaheaddji gean Ipmil lei sádden. 
Ja lei vissis das ahte ii oktage máhte daid 
mearkkaid ja oavdudaguid dahkat maid 
Jesus dagai, almmá ahte oažžu fámu Ipmi-
lis. Mii eat dieđe das maid Nikodemus 
eambbo dajai dan oktavuođas. Muhto 
Jesusa vástádusas sáhttá dulkojuvvot ahte 
son lassin álgogažaldahkii lea jearran ná: Leatgo don dat 
Messias gean birra profehtat sárdno? Ásahat go don dál iežat 
Riika? Gii leat don? Jesus vástidii ná: «Duođaid, duođaid 
mun cealkkán dutnje: Ii oktage beasa oaidnit Ipmila riika jus 
son ii riegát ođđasis».

Vuoi Nikodemus, dál son gal «jorbboda» visot: «Movt sáhttá 
boares olmmoš riegádit, ii han son sáhte beassat eatniheakka 
sisa ja fas riegádit»! Jesus vástidii: «Dat guhte ii riegát čázis 
ja Vuoiŋŋas, ii beasa Ipmila riikii. Dat mii lea oaččis riegádan, 
lea oažži, dat mii lea riegádan Vuoiŋŋas, lea vuoigŋa». Gal 
vedjet muhtimat mis jurddašit seammá láhkái go Nikodemus: 
Mas lea sáhka dás? Movt dát dáhpáhuvvá? Makkár riika birra 
sárdnu Jesus? Vaikko Nikodemus leige oahpaheaddji Israelis, 
de almmatge son ii ipmirdan dan sága mii muitaluvvo pro-
fehta Jeremia girjjis kap. 31:33-34. « Muhto dán lihtu mun 
dagan Israela viesuin boahtti beivviid, cealká Hearrá: Mun 
bijan iežan lága sin siskkildassii ja čálán dan sin váibmui. 
Mun lean sin Ipmil, ja sii leat mu álbmot. […]Mun attán sin 
rihkkumiid ándagassii inge šat muitte sin suttuid». Dat lea dát 
lohpádus maid profehta Esekiel oaidná ollašuvvamin Israe-
liin go Ipmil buot álbmogiid gaskkas lea viežžan sin ruoktot. 
Dalle, son cealká, mun buhtistan din, ja dii oažžubehtet ođđa 
váimmu, ja mun divttán din oažžut ođđa Vuoiŋŋa din miilii. 
Dát lohpádusat leat addon midjiide oassin, nu movt čállo 
hebrealašgirjji kapihttalis 10,15 jna. Dan dihtii cealká Jesus: 
«Mu riika lea din siste» ja «mu riika ii gula dán máilbmái».

Daddjo ahte ii oktage oainne dán Riika jus son ii riegát 
ođđasis. Maid dat mearkkaša? Movt dát dáhpáhuvvá? 
BAS     SI VUOIGŊA FERTE ÁSSAGOAHTIT MIN SISTE! Dat 
mii lea riegádan Vuoiŋŋas, lea vuoigŋa, cealká Jesus. Dat 
leat skeaŋka Ipmilis, daddjo efesosgirjjis. «Geahča, mun lean 
uvssa duohken ja goalkkuhan, jus oktage rabasta uvssa, de 
mun manan su lusa» cealká Jesus. (Alm 3:18) Mii fertet rabas-
tit uvssa, ja váldit vuostá! «Viega du Beastát sallii, vuoiŋŋas 

su fátmmis don.»(dás jorgaluvvon). Go don 
dan dagat, de don leat riegádan ođđasis, ja 
don oainnát Ipmila riika masa don ieš leat 
oasálaš. Don leat ožžon mánávuoigatvuođa 
vuoiŋŋa. «Ii oktage leat mannan bajás 
albmái, earet go son gii njiejai almmis; dat 
lea Olbmobárdni» (Joh 3:13). «Mun lean 
Gonagas. Mun lean riegádan ja boahtán 
máilbmái duođaštit duohtavuođa» (Joh 
18:37a). Gonagasaid gonagas, ja Hearráid 
Hearrá lea boahtán vuolás!

Ovtta gearddi váldojuvvo «govččas» eret Israela čalmmiin, dalle 
sii bestojuvvojit ja HEARRÁ LÁHKA vuolgá fas 
Jerusalemis. Dalle máilmmiviidosaš 
searvegoddi ovttastuvvá «álgo-
searvegottiin» Jerusalemis, mii 
ásahuvvui hellodatbeaivvi go 
Peter čuorvvui jitnosit: «Jor-
galehket ja diktet buohkat 
iežadet gásttašuvvot Jesus 
Kristusa nammii, juohke-
haš dis, vai oažžubehtet 
suttuid ándagassii addo-
jumi ja Bassi Vuoiŋŋa 
attáldahkan. Dasgo 
lohpádus gullá didji-
ide ja din mánáide ja 
buohkaide geat leat 
guhkkin eret, nu 
olusiidda go Hearrá 
Ipmileamet rávká» 
(Apd 2:38-39).

Dalle son boahtá ja 
čohkkeda Davida truv
dnui. Boađe, Hearrá 
Jesus! Amen.

Dalle, son cealká, mun 
buhtistan din, ja dii 

oažžubehtet ođđa váimmu, 
ja mun divttán din oažžut 
ođđa Vuoiŋŋa din miilii.



Nikodemus, som var rådsherre og lærer for Israel, en 
av jødenes fremste representanter, han var blitt impo-
nert og fasinert av Jesus. Han hadde sikkert selv hørt 
ham tale. Og folk hadde så mange meninger om hvem 
han var.

Ja, hvem var han, denne JESUS? Dette måtte han få svar 
på. Så bestemte han seg. Han måtte få tale med ham 
alene. Dermed oppsøkte han Jesus om 

natta. Kanskje det var best og tryggest det. 
Ut fra teksten synes det som han var over-
bevist om at Jesus var en lærer sendt fra 
Gud. Og var overbevist om at ingen kunne 
gjøre de tegn og under som Jesus gjorde, 
uten ved Guds kraft. Vi vet ikke mere om 
hva Nikodemus sa i den forbindelse. Men 
ut fra Jesu svar kan vi tenke oss at han i 
tillegg til sin innledning spurte: Er du den 
Messias som profetene taler om? Vil du nå 
opprette ditt rike? Hvem er du? I alle fall svarte Jesus slik: 
«Sannelig, sannelig, jeg sier deg: ingen kan se Guds rike hvis 

han ikke blir født på ny».

Stakkars Nikodemus, nå går det helt 
«rundt» for ham: «Hvordan kan 

en som er gammel bli født, 
han kan da ikke komme inn 

i sitt mors liv igjen og bli 
født»! Jesus svarte: «Den 
som ikke blir født av 
vann og Ånd, kan ikke 
komme inn i Guds 
Rike. Det som er født 

av kjød, er kjød, 
det som er født av 
Ånd, er ånd». Vi er 

kanskje mange som 
sammen med Nikode-

mus tenker: Hva er det 
han snakker om? Hvor-

dan kan dette skje? Hva 
slags rike er det Jesus taler 

om? Selv om han var en 
lærer av Israel, hadde han 

ikke forstått budskapet hos 
profeten Jeremias kap. 31:33-

34. «Slik er den pakten jeg vil slutte med Israels folk i de 
dager som kommer, lyder ordet fra Herren: Jeg vil legge min 
lov i deres sinn, og skrive den i deres hjerte. Jeg vil være deres 
Gud, og de skal være mitt folk. […]For jeg vil tilgi deres mis-
gjerning, og ikke komme i hu deres synd». 

Det er dette løfte profeten Esekiel ser vil gå i oppfyllelse med 
Israel når Gud har hentet dem hjem fra alle folkeslag. Da, 

sier han, vil jeg rense dere, og gi dere ett 
nytt hjerte, og la dere få en ny Ånd inne i 
dere. Det er disse løftene vi har fått del i, 
slik det er beskrevet i Hebreerbrevet kap. 
10,15 ff. Derfor sier også Jesus: «Mitt 
rike er inni dere», og «mitt rike er ikke av 
denne verden». 

Ingen kan altså se dette Riket uten han blir 
«født på ny». Hva betyr det? Hvordan kan 
dette skje?  DEN HELLIG ÅND MÅ FÅ 

TA BOLIG I OSS! Det som er født av Ånden, er ånd, sa Jesus. 
Det er en Guds gave, står det i Efeserbrevet. «Se, jeg står for 
døren og banker, om noen lukker opp, vil jeg gå inn til ham» 
sa Jesus (Åp 3:18). Vi må lukke opp, og ta imot! «Kast deg i 
Frelseren armer, legg deg til ro ved hans bryst.» Gjør du det, 
er du født på ny, og du ser Guds rike som du selv er en del 
av. Du har fått barnekårets ånd. «Ingen annen er steget opp 
til himmelen, enn han som er steget ned fra himmelen, det 
er menneskesønnen» (Johs 3:13). «Jeg er Konge. For å vitne 
om sannheten er jeg født, og derfor er jeg kommet til verden» 
(Johs 18:37a). Kongenes Konge, og Herrenes Herre er steget 
ned!

Så en dag skal «sløret» tas bort fra Israels øyne, da skal de bli 
frelst og HERRENS LOV gå ut fra Jerusalem igjen. Og da 
skal den verdensvide menighet gjenforenes med «moderme-
nigheten» i Jerusalem, den som ble født pinsedagen da Peter 
ropte ut: «Vend om og la dere døpe i Jesu Kristi navn, så dere 
får tilgivelse for syndene, og dere skal få Den Hellig Ånds 
gave. For løftene gjelder dere og deres barn og alle som er 
langt borte, så mange som Herren vår Gud kaller på» (Apg 
2:38-39).

Så skal han komme og sette seg på Davids trone! Ja, kom 
Herre Jesus! Amen.
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Det som er født 
av Ånden, er ånd

Fra evangelieteksten Joh. 3:1-13, 2. søndag i treenighetstiden 23. juni.

Av Einar Hagalid, Vadsø Ill: Frode Kalleland  Andakt

Da, sier han, vil jeg rense 
dere, og gi dere ett nytt 

hjerte, og la dere få en ny 
Ånd inne i dere.
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Det femte bud – om krig 

I Bergprekenen sier Jesus at vi ikke skal sette oss opp mot den som er ond mot oss 
og gjengjelde ondt med ondt. I stedet skal vi vende det andre kinnet til (Matt 5:39), 
og vi skal gjøre vel mot dem som gjør ondt mot oss. Betyr dette at de kristne ikke har 
lov til å forsvare seg og sine eller gjøre militærtjeneste? Nei, for disse ord handler 
ikke om selvforsvar, men om hevn og gjengjeldelse, og den skal vi overlate til Gud 
og til dem som er satt i hans sted for å straffe det onde (Rom 13:4). 

Et folk har rett til å for-
svare seg mot dem som 
angriper dem, om så 

med sverd i hånd. Gud satte 
men nesket i Edens hage for å dyrke og vokte den (1.Mos 
2:15). Vårt fedreland er også en slik hage. Om dette skrev 
Nordal Grieg så gripende 17. mai 1940:

Langsomt ble landet vårt eget, 
med grøde av hav og jord, 
og slitet skapte en ømhet 
en svakhet for liv som gror. 
Vi fulgte ikke med tiden,  
vi bygde på fred, som i tross, 
og de hvis dåd er ruiner 
har grunn til å håne oss. 

Her skildrer han hvordan den norske mann og kvinne oppfylte 
dette oppdraget i kjærlighet til landet og det liv som vokser og 
lever der. Men han hadde glemt at han også skulle vokte dette 
livet. Og da måtte han følge med på det som skjedde i tiden 
og ruste seg til å ta imot de truende skyer. 

Jesus er ingen pasifist. For han utlegger Mose lov, og der har 
øvrigheten befaling om gjengjeldelse og krig, samtidig som 
privat hevn er forbudt (3.Mos 19:18). Det er dette siste Jesus 
taler om i Bergprekenen. Denne viktige forskjell har Luther 
oppfattet. Han er derfor nøye med å skille mellom hva som er 
øvrighetens sak og vår. Dette følges opp i Den augsburgske 
bekjennelse, artikkel 16: «Om de borgerlige ting lærer de at 
de lovlige borgerlige ordninger er Guds gode gjerninger, at 
det er tillatt for kristne å styre embeter, lede rettslige etter-
forskninger, dømme i saker etter keiserlige og andre lover, 
felle dødsdommer etter retten, føre rettferdige kriger, gjøre 
hærtjeneste m.m.»

Men da må vi spørre: Hva er en rettferdig krig? Da vil jeg 
først si, siden jeg var innom Moses, at det ikke er alt i Israels 
kriger som er satt til etterfølgelse for oss. For vi har ikke fått 
alle deres premisser å bygge på, eller det samme oppdrag som 
dem. Men vi har det oppdraget som Gud gav Adam i Edens 
hage. Dette skal vi se i lys av den situasjonen som oppstod 
etter at Gud spredte menneskene utover jorden (1.Mos 11:9) 
og fastsatte tider og grenser for dem (Ap.gj.17:26). 

Derfor vil jeg igjen minne om oppdraget, at 
vi skal dyrke og vokte hagen. Det er bare 

de som gjennom denne hagedyrking 
har fått «en svakhet, en ømhet for liv 
som gror», som er i stand til å starte 
og føre en rettferdig krig. Dette vil 
også samsvare med den naturrett 
som flere teologer har dradd frem på 

dette området, bl.a. Augustin, Thomas 
Aquinas og Hugo Grotius. 

Derfor har Heimevernet en virkelig full treffer 
i sitt motto, «Verner, Vokter, Virker.»

Spørsmål til ettertanke og samtale:

1. Hva betyr det at vi skal vende det andre kinnet til?  
Og hva betyr det ikke?

2. Hvorfor har et folk rett til å forsvare seg?

3. Hva lærer 1. Mos 2:15 oss om krig?

4. Hvem er det som kan starte og føre en rettferdig  
krig?

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

Del 30



Ander Sokki fyller 80 år
Tekst og foto: red

En av Samemisjonens tolker og forkynnere, Anders Sokki, fylte 80 år 18. 
september. Han har hatt en lang tjeneste for Norges Samemisjon i Finn-
mark. Vi ønsker at våre lesere skal bli bedre kjent med Anders, som har 
50 % ansettelse i Samemisjonen, og vi har derfor stilt han noen spørsmål. 

Jeg ringer Anders en dag tidlig i 
september. Han er tidlig oppe som 
vanlig. 

– Hvordan begynte din tjeneste i 
Norges Samemisjon?

– Ja, jeg kan si litt om det. Jeg fikk 
et spørsmål av Sverre Gundersen, vin-
teren 1993, om jeg kunne gå på Fjell-
heim bibelskole i Tromsø. Jeg svarte ja 
til det. Jeg skjønte jo at jeg kunne lite 
norsk, men også av Guds Ord. Tidligere 
hadde mange spurt meg om jeg skulle 
bli taler, men jeg svarte at det kan jeg 
ikke, for Gud har ikke kalt meg. Men nå 
når Sverre spurte meg, da skjønte jeg at 
Gud kalte meg. Jeg var ikke i tvil om at 
Gud kalte meg til tjeneste. 

– Bibelskolen var allerede i gang da 
vi ringte, men det gikk fint, jeg fikk 
komme. Jeg forstod ganske lite av 
undervisningen, og tenkte at her skulle 
jeg ikke vært. Men en sa til meg at når 
jeg forstod at jeg ikke forstod, da hadde 
jeg allerede begynt å forstå. Etterhvert 
forstod mer og mer, men jeg holdt fast i 
denne formaningen som jeg fikk, og det 
gav meg utholdenhet. 

Anders forteller at han ikke reiste 
hjem til Kautokeino før det var jule-

ferie, og da skoleåret var slutt var han 
tilbake i Kautokeino igjen, takknemlig 
over et lærerikt år.

– Jeg begynte å arbeide litt i kirken 
som tolk. Jeg sa egentlig at jeg ikke 
kunne, men presten ropte meg bare 
opp. Så kom jeg, og det gikk bra. I 1998 
begynte jeg som tolk og forkynner for 
Samemisjonen. Jeg var ikke så høy i 
hatten til å begynne med, men Gud fikk 
tak i mennesker allikevel.

– Hva gjorde du i den tjenesten? 
– Mest av alt gikk jeg på husbesøk og 

forkynte Guds Ord der. I tillegg var jeg 
på gjeterhyttene om vinteren og somme-
ren, men da ofte sammen med en annen. 

Jeg lurer på om tjenesten hans har 
forandret seg mye til i dag, og hva han 
synes er vanskeligst.

– Jeg gjør mye det samme i dag. Fort-
satt er det mye husbesøk, men jeg reiser 
også rundt og holder møter, sist søndag 
var jeg i Børselv-fjellet med Nils Borge 
Teigen. I tillegg er jeg med på vinter-
stevne en hel måned.  

– Det vanskeligste er at vi mennesker 
er svake. «Hva jeg skal si nå», tenker 
jeg ofte. Jeg frykter Gud. Vi må holde 
fast i Ordet, og på Jesus Kristus. Han 

oppreiser og gir Ordet som jeg skal så ut 
i hjertene. Det er for alle.

– Kan du beskrive nøden for folket 
ditt?

– Jeg har hjertenød for folket mitt. Jeg 
ber om omvendelse for folket mitt, at de 
ikke skal fanges enda mer av alkohol og 
verdslighet. De er allerede fanget, og 
jeg ber om at de må bli løst. Den siste 
dagen kommer, hva skjer da med din 
udødelige sjel, den går fortapt om du 
ikke er frelst. Gleden er å komme til det 
store bryllupet.

Jeg spør ham tilslutt om å komme 
med en hilsen til Samenes Venn.

– Tankene mine er å hilse på den 
måten at omvend deg, min kjære søster 
og bror, omvend deg før det blir for sent. 
Det kommer en tid når det blir for seint. 
Da vil ikke Gud høre lenger. 

Odd Eivind Høyvik, formann i Samemi-
sjonen og nær medarbeider av Anders, 
takker Anders for hva han har vært og 
betydd for Norges Samemisjon i arbei-
det vårt i det nordsamiske området, men 
også for ham personlig, for alle turene 
og hjemmene de har besøkt.

Odd Eivind skriver videre. «Da 
Anders lukket Jesus inn i sitt hjerte; ble 
nøden og iveren etter at andre og måtte 
få del i dette noe som fikk stor betydning 
for Anders. Derfor har det og blitt utal-
lige turer med Bibelen og salmeboken 
for å lese og vitne om Jesus; Guds sønn 
og synderes venn. Det ble om å gjøre 
at det samiske folket ikke bare skulle få 
høre om Jesus; men og få møte Jesus. 
Han fikk selv et radikalt møte med Jesus 
og dette førte til en total forandring i 
livet hans. Det ble et før og et nå!

Jeg fikk selv være med i en samtale 
Anders hadde med en yngre mann; 
denne mannen var nok skeptisk til at 
Jesus ville bo i hans hjerte. Så kommer 
det kontant og tydelig fra Anders: «Du 
husker hvordan det var for meg», jo han 
visste om det. «Ja, da er det ikke umulig 
for deg heller! Ingenting er umulig for 
Gud!» Denne mannen ble stille og et 
kall fra Gud selv ble igjen gitt videre til 
en hjelpeløs fortapt synder.

Takk for det du har lært meg om din 
kultur og ditt folk. Takk for samtalene, 
veiledning og forbønn. Takk for ordet 
om Jesus som du har sådd ut. Måtte Gud 
fortsatt få velsigne deg og ditt virke.»

Slik hilser Odd Eivind sin bror i 
Herren. Og vi i Samemisjonen stiller 
oss bak dette!

Anders forbereder seg til møte.
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Vi jobber for å knytte til oss flere frivillige og løn-
nede medarbeidere som kan lage radioprogrammer 
på samisk og norsk, og gjøre forskjellige oppgaver. 

Vi har fått med oss ei ung dame fra Porsanger som leser 
inn fra andaktsbøker på samisk som etterhvert skal sendes.  
Kanskje   kan du også bidra?

Radio DSF har fortsatt FM-nettet i drift, noe som er viktig 
for mange av våre lyttere. Det ser nå ut til at vi får sende på 
FM minst til 2026, så i den siste tiden har vi gjort flere for
bedringer som gir bedre lyd og dekning i Kautokeino, Kara-
sjok, Vadsø og Nesseby. Takket være god bistand fra flinke 
folk ble det rimelig. Vi jobber også med å få FM-radioen i 
drift igjen i Tana, men det er usikkert om vi kommer i mål 
med det før vinteren.

Radio DSF har fått litt over en million kroner i statlig støtte 
gjennom tilskudd fra Medietilsynet for å bygge ut DAB. 
Meste parten av utstyret som skal monteres i Karasjok i høst 
har ankommet og vi venter også på utstyr til Vadsø. Vi har 
samarbeid med lokalradioene i Kautokeino, Porsanger, Nord-
kapp, Mehamn og Vardø, som er i gang med å bygge ut 
DAB på sine steder. Dette gjør at vi vil få DAB-dekning på 
disse stedene, mens FM fortsatt blir viktig for å kunne lytte 
mellom stedene og utover på vidda der reindrifts utøvere har 
sin arbeidsplass.

Vi er fra før på DAB i Alta, Tromsø, Bardufoss og ved Finn-
snes. På disse stedene leier vi plass på andres sendere. Det 
første året har vi fått støtte til å dekke størstedelen av kost-
nadene ved å starte opp disse sendingene. Vi er tilstede på 
sommerbeitet, og får mulighet til å nå nye lyttere i det nord-
samiske området.

Nettradioen vår finner du i Radioplayer Norge-appen, og 
på Internett-tilkoblede radioer.  Se også http://radiodsf.no, 
der er også program og informasjon. Det gjør at vi kan høres 
også utenfor vårt FM/DAB-deknings område, så lenge man 
har internettilgang. Vi ønsker også å være en radio for same-

misjonsfolk i hele landet. Kanskje vi sammen kan lage et nytt 
program med innslag og nytt fra misjonen rundt om i landet 
og på Kola?

Som kjent er det tid for omstilling i samemisjonen. Kost-
nader må kuttes eller gaveinntekter økes for å få en bærekraf-
tig drift. Landsstyret ønsker at radioarbeidet skal være 50 % 
selvfinansiert i april 2020, for å etterhvert bli helt økonomisk 
selvstendig. Da må vi samle inn over en million kroner årlig. 
Dette dekker kostnadene for drift av sendenett og lønn til 
medarbeidere.

Vi er takknemlige for dere som allerede støtter oss, i 
forbønn og givertjeneste. Om du har tro for å støtte 
radioarbeidet, kan du benytte konto 4932.63.30026.  
Gi gjerne fast. 
 
Ta kontakt med hoved kontoret for å få skatte fradrag for 
gavene. Mulighet for avtalegiro er dessverre ikke på 
plass ennå.

Så legger vi alt i Guds hender og ber om at hans rike fortsatt 
må komme og bli hos oss.

Styreleder Nils Borge Teigen, styremedlemmer Odd Eivind 
Høyvik og Klemet J. O. Hætta, og ansvarlig redaktør, 

Tormod Gusland.

Samemisjonen er nå mer enn noen gang avhengig 
av misjonsfolkets støtte for å kunne fortsette med sin 
radiovirksomhet. Vi har siden 1990 sendt kristne radio-
program på Radio DSF til stor velsignelse for mange. 
Gjennom radioen har vi mulighet til å være tilstede i 
lytternes liv hver dag med god forkynnelse hjemme 
på kjøkkenet, i bilen, på jobben og andre steder.

Radio DSF trenger 
din støtte!
Foto: Tormod Gusland
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Dette var en svært spesiell begi-
venhet, tenk forrige bibel på 
nordsamisk ble utgitt i 1895. 

Det var Lars Jakobsen Hætta som over-
satte bibelen den gang. Som 18-åring 
fikk han dødsdom etter at han hadde 
vært svært delaktig i Kautokeino-opp-
røret i 1852. Han drepte en mann og 
fikk med flere andre, bl.a. sin eldre bror, 
dødsdom. Men grunnet sin unge alder 
fikk han omgjort sin soning til livs varig 
fengsel. Han begynte i denne tiden å 
oversette bibelen til samisk. Etter hvert 
ble han benådet og fikk komme hjem 

igjen, men pga. det han hadde gjort ble 
han ikke «godtatt» blant sine egne. Men 
på 1880 tallet fikk han æresoppreisning 
av den norske stat, og dette løste noe 
av hans og hans nærmeste families 
store utfordringer. Bibelselskapet økte 
lønnen hans til 50 riksdaler i måneden 
fra 60 riksdaler i året. Så det utgjorde 
en betydelig forskjell for han og kona 
og barna. Dette førte til at det ikke var 
penger hos Bibelselskapet til å utgi den 
ferdige nordsamiske bibelen og den ble 
liggende i flere år før «Finnemisjonen», 
nå Norges Samemisjon gav overskud-

det på kr. 3000,- fra året 1894. Det førte 
til at 1500 utgaver av bibelen ble utgitt.

Videre fikk vi høre om arbeidet som var 
utført igjennom flere tiår for at Bibbal 
2019 skulle bli en realitet. Samtidig 
kom det frem at selv om språket var 
fornyet og blitt mer forståeliggjort, var 
det og ungdom som følte på at det ble et 
savn med det som var tatt bort og erstat-
tet av nytt språk. Gen. sekr. sa i sitt fore-
drag at arbeidet med nyutgivelsen ikke 
var ferdig! Nå var spørsmålet «hva fikk 
den som leste Bibbal 2019?» og «hva 
fikk den som hørte forkynt fra Bibbal 
2019?» 

Måtte det være slik at folket i det nord-
samiske området fortsatt fikk høre de 
«åndelige og bibelske; Guds ords sann-
heter» på sitt eget hjertespråk og mors-
mål!

Så vil vi be om at Bibbal 2019 får være 
et redskap som Gud kan få bruke, som 
kan være til hjelp i å nå folket i Sapmi 
med budskapet om en Hellig Gud som 
ikke tåler synd, men som elsker syn-
deren. Og tenk; Gud elsker synderen på 
en slik måte at Jesus, hans egen sønn 
ble gjort til den største synder, slik at 
han måtte dø på korset som en soning 
for all synd. Så ble Gud fornøyd med 
dette, han fikk det han ba om: Fullkom-
menhet. Det fikk Han i Jesus, og det 
fikk du og jeg i Jesus.

Det meste av utstillingen av gamle bibler 
og gammel åndelig litteratur kommer fra 
Norges Samemisjon. Den eldste boka var 
fra 1940.

Lansering av ny bibel  
på nordsamisk
Tekst og foto: formann Odd Eivind Høyvik

Norsk Bibelselskap har i samarbeid med Svensk Bibelselskap og Finsk 
Bibelselskap nå kommet med ny bibel på nordsamisk; Bibbal 2019.  
I denne forbindelse var det bibelseminar i Kautokeino 23.–25. aug. Det 
var et samarbeid mellom Det Norske Bibelselskapet, Samisk kirkeråd 
og Kautokeino menighet. Arrangementet foregikk på Samisk høyskole i 
Kautokeino. Det burde jo være selvfølgelig, men det var faktisk på tale 
å ha dette i Oslo, men fornuften seiret og det ble lagt til nordsamisk 
område og Kautokeino. Rundt 200 stk. var faste deltakere under denne 
spesielle begivenheten. Foruten alle de selvfølgelige deltakerne fra 
Norge var det også folk fra Sverige, Finland og Tyskland.

Kautokeino kirke var fullsatt under gudstjenesten søndag formiddag ved lanseringen 
av den nye nordsamiske bibelen Bibbal 2019
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Arbeidermøte i Alta
Tekst: Red  Foto: Pål Are Andersen

20.–23. juni var arbeiderne i Samemisjonen samlet til arbeider møte 
på folkehøyskolen i Alta, som Samemisjonen er med  eier av. Det var 
midtsommerstid, og flotte kveldsstunder. Programmet var både tett 
og læringsrikt, slik det skal være på et arbeidermøte.

På torsdag gav Tormod Gusland, 
som er redaktør av radio DSF, 
oss status og framtidsutsikter 

for denne viktige greinen av arbeidet 
vårt. Utbyggingen av DAB er en stor 
utford ring, samt å gjøre radioen mer 
selv finansierende. Tormod er også opp-
tatt av å videreutvikle programtilbudet. 
Han ønsker også at radioarbeidet skal 
innlemmes bedre i misjonsarbeidet i 
Finnmark. Vi bør bruke radioen aktivt 
til mer enn å sende opptak fra møter.

På fredag hadde vi en omfattende tema-
samling hvor omstillingsutvalget v/ 
Erik Kvinge redegjorde for arbeidet 
som er gjort. De la fram et forslag til 
hvordan utgiftene kan reduseres slik at 
vi kommer i balanse. Det er utfordrende 
problemstillinger, fordi alle opplever 
det vanskelig å redusere det arbeidet en 
selv står i. 

På ettermiddagen hadde vi enda 
en temasamling hvor Nils Borge 
Teigen la fram en nattverd-
liturgi som predikantene kan 
bruke dersom vil skal forrette 
nattverd i tjenesten for Norges 
Same misjon. Senere på kvelden 
hadde vi møte med nattverd med 
tale av Rolf Harald Olsen. 

Lørdag formiddag hadde Rolf Harald 
Olsen en bibeltime ut fra Romerne  
7:7-25. Han innledet med å vise at 
temaet i dette avsnittet er arvesynden, 
men hensikten er ikke bare å snakke 
om den negative og trassige synden 
som vi har, men hovedhensikten med 
all undervisning og lærdom er å lære å 
kjenne en nådig Gud. Men for å kjenne 
en nådig Gud, må vi først lære å kjenne 
men nesket. Har man ikke et rett bilde 
av sitt eget syndeforderv, kan man 

heller ikke ha et rett bilde av 
en nådig Gud. Olsen påpekte 
at teologien må begynne med 
antropologien; læren om Gud 
må begynne med læren om 
mennesket. Når Gud skjen-
ker troen i menneskehjertet 
så vil Den Hellige Ånd åpen-
bare forsoningens hemmelig-
het. Mennesket lærer bedre 
å forstå hva omvendelse er 
og får bruk for en for soner. 
Da klarner også de åndelige 
sannhetene i menneskehjertet 
som troen, rettferdiggjørelsen, 
syndsbekjennelsen osv. Man 
får se seg selv som den største 
synder og ser at det bare blir 
Kristus alene. Man blir også 
mer ydmyk innfor Gud og sine 

medmennesker. Man blir ikke så snar til 
å dømme de andre selv om de sliter med 
andre skrøpeligheter og synder enn jeg. 
Man lærer å forstå andre mennesker og 
at vi alle blir like små innfor Gud. Hvis 
mennesket hadde bedre erkjennelse av 
hvem en selv er og hvem Kristus er, 
da ville det bli mere glede mellom tro-
ende der Kristi kjærlighet fikk binde oss 
sammen. Men som trøst til slutt for oss 
syndige mennesker og når vi ser på alle 
manglene av troens frukt og skrøpelig-
heter i ens liv, så må en kristen lære å 
være fornøyd med de nådemidlene som 
Gud har eltet til oss her på jorden. «Så 
er det da ingen fordømmelse for dem 
som er i Kristus Jesus», Rom 8:1. 

Prest i Kautokeino, Bjarne Gustad, kom 
også innom og hadde en temasamling 
med temaet «I møte med samene». Han 
har selv opplevd å komme som ny og 
fremmed inn i det samiske miljø og tra-
disjon, og hadde derfor mange tips å si 
oss om hvordan vi kan møte det samiske 
folket som predikanter sørfra.

Innimellom samlinger og møter var 
det tid til samtaler. Det er viktig. Vi 
bor geografisk spredt fra hverandre, og 
slike sammenkomster er viktige for å 
bevare den personlige kontakten.

Inger Anne og Bjarne Gustad holdt et engasjerende foredrag om hvordan vi 
bør møte samene.

Rolf Harald Olsen illustrerte Romerne 7 på 
denne måten.
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Magne Gamlemshaug til minne
Fredag den 13. september sovnet Magne Gamlemshaug inn i Levanger. 
Han hadde noen dager før fylt 73 år. I 1979 ble han ansatt som general-
sekretær i Norges Samemisjon og var generalsekretær i 34 år, i til  legg 
til to år som konsulent og forkynner.  Jeg hadde han som sjef i alle år 
og vil i takknemmelighet skrive noen minneord om han fra den tiden.

Gamlemshaug kom fra prestetjeneste i Meråker 
og flyttet med familien inn i generalsekretær-

boligen på Byåsen i Trondheim. Der ble de boende 
til han ble pensjonist og så flyttet de til konas barn-
domshjem, Søraune i Åsen i Levanger kommune.

Noe av det første Gamlemshaug foretok seg som 
generalsekretær var å ta samisk kurs ved universi-
tetet i Oslo slik at han kunne forrette samiske guds-
tjenester i Finnmark. Han benyttet språket flittig 
og forrettet et stort antall samiske gudstjenester i 
Indre Finnmark prosti og på samtlige av Samemi-
sjonens sommerkapell.

Gamlemshaug var lett å be om å være med på 
forskjellige tilstellinger rundt om i hele landet. Jeg 
har jobbet som forkynner og radiomedarbeider i 
Finnmark, og har også erfaring fra Stavanger krets og Sørlandet krets. Det var 
alltid inspirerende å få besøk av Gamlemshaug, vi visste hva han stod for. I Finn-
mark stilte han opp på det som trengtes. I Radio DSF, en kristen to-språklig nær-
radio for Indre Finnmark, benyttet vi alltid Gamlemshaug når han var i området. 
Det kunne være omsorgsprogram eller vanlige taler, som vi sendte direkte eller 
gjorde opptak av for senere bruk. Han hadde en forkynners nådegave i tillegg 
til samtalens nådegave. Han ble også mye brukt i sjelesorg og hadde oljeflasken 
med i veska med tanke på bønn for syke, noe han i stillhet gjennomførte mange 
plasser. 

I Karasjok kirke har han i årenes løp forrettet mange samiske gudstjenester. 
Jeg hadde gleden av å ordne mange av dem. En gang jeg kom for å spørre i 
Karasjok kirke var svaret følgende: – Når du kommer med spørsmål om Gam-
lemshaug kan bli med i kirken vil vi si at Karasjok kirke alltid står åpen for han. 
Vi er takknemmelige hver gang han kommer for å tale og forrette her i kirken.

I Gamlemshaugs tid som generalsekretær begynte Samemisjonen arbeid på 
Kolahalvøya i Russland og den første tiden hadde han mange faste reiseoppdrag 
til de forskjellige stedene der. Hovedsete var i Lujávre og der var det flest av det 
samiske folk. Mange var forflyttet dit etter at deres boplasser lenger ute på vidda 
var demt ned og reinflokkene tatt fra dem, derfor var det en naturlig plass for 
Samemisjonen å begynne arbeidet på Kola. I oppstartsperioden var det godt å ha 
Gamlemshaug som generalsekretær.

Gamlemshaug tok initiativ til at flere av Samemisjonens arbeidere fikk Kongens 
fortjenestemedalje, men selv fikk han ingen, noe han, etter min mening, skulle hatt 
for lenge siden. Det stod respekt av Gamlemshaugs lange general sekretærperiode.

De siste årene, før han sluttet, og særlig i pensjonisttiden fikk han helseproble-
mer å slite med. Siden sist sommer var han på omsorgsbolig i Levanger, og ble 
svakere ettersom tiden gikk. Vi var på besøk hos han, sammen med kona Aud i 
juni, og jeg tror han kjente oss, for det kom et lite smil, men han hadde ikke noe 
språk.

Jeg takker for den rike tiden vi var sammen i Samemisjonen og godt vennskap 
siden!

Fred over Magne Gamlemshaugs minne!
Karasjok 14. september 2019

Alf K. Tellefsen (ansatt i Samemisjonen fra 1959, nå pensjonist) 
Foto: Alf Kristian Tellefsen

Ester Brådalen bor på Rena – 
men det har hun ikke gjort hele 

livet. Hun var gift med Bjørn Brå-
dalen og de var i mange år «pastor-
par» rundt om i mange forskjellige 
pinse menigheter; bl.a. Hønefoss, 
Færøyene, Kongsberg, Tromsø.

Hun forteller om at midlene de 
har fått alltid har strukket til – og det 
opplever hun som mange og store 
bønnesvar. Da de gikk på bibel-
skole fikk Bjørn vaske trykkeriet på 
skolen, og det gav en stor nok sum 
til akkurat å kunne forsørge fami-
lien med det året. 

Neste år, i 1972, skulle de til 
Færøyene med to barn. De reiste 
som arbeidere i team. Men økono-
mien var trang, og Ester undret seg 
hvordan det skulle gå. Bjørn spurte 
henne da engang: «Har du så liten 
tro?» Men pengene hadde de ikke.

Før de reiste ut til Færøyene 
hadde Bjørn bedt med en som slet 
med avhengighet til tobakk. Han 
ble frelst, og sluttet også med tobak-
ken. Etter noen uker på Færøyene 
begynte denne mannen fra Norge 
å sende tobakkpengene ut til Bjørn 
og Ester på Færøyene. I tillegg fikk 
de barnetrygd, samt fisk og poteter 
fra naboene. Alt dette gjorde at de 
klarte seg. Ester husker at hun var 
takknemlig!

29. september 2018 døde Bjørn 
på sykehjemmet på Deset i Åmot. 
Ester opplevde å ha åndelig kontakt 
med han også mot slutten. Ester bor 
fortsatt i huset på Rena som Bjørn 
utvidet gjennom flere etapper. 

«Og han sa til disiplene: Derfor 
sier jeg dere: Vær ikke bekymret for 
livet, hva dere skal ete, heller ikke 
for kroppen – hva dere skal kle dere 
med!» Luk. 12:22.

Ester og Bjørn Brådalen den nest 
siste sommeren Bjørn levde. 
Foto: red. 

Mitt bønnesvar
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Leiren ble gjennomført i Mur-
mansk oblast (region) i uke 35; 
fra og med søndag 25. august og 

fram til fredag formiddag 30. august.  
Murmansk lutherske kirke leide leir-
stedet Turbaza Satka ca. 30 km sørvest 
for Murmansk by i retning finskegrensa.

Etter avtale med Murmansk lokal-
menighet dro vi en gruppe på fire fra 
Norges Samemisjon til Kola og Mur-
mansk med hovedformål om å besøke 
denne barneleiren. I tillegg hadde vi 
et filmprosjekt samt at vi planla besøk 
i et par av distriktsmenighetene, dvs. i 
Lovozero og i Revda. Denne gangen var 
Norges Samemisjon så heldige å også 
være representert ved et par yngre med-
arbeidere i tillegg til undertegnede og 
Erik Kvinge (varamedlem i landsstyret 
og leder i omstillingsutvalget), nemlig 
Kjersti Brennsæter, leder for BUR i 
Bergen krets knyttet opp mot leirarbeid 
på Fagertun leirsted og Marie Gudme-
stad, medlem i BUR i Stavanger krets 
knyttet opp mot leirarbeid på Nordlys 
Misjonssenter.

Deltakerne på leiren var 26 barn 
hjemmehørende på Kolahalvøya, de 

langt fleste fra Murmansk by. Noen av 
barna går fast i søndagsskole i kirka i 
Murmansk.

Vår gruppe var deltakere på leiren 
fra onsdags kveld 28. august til og med 
leirens avslutning fredag formiddag. Vi 
hadde med andre ord en del andre ting 
på programmet. Utover å delta på bar-
neleirene hadde Erik Kvinge på opp-
drag av Norges Samemisjon skaffet til 
veie utstyr for film og lydopptak. Fil-
ming var en prioritert oppgave under 
alle deler av turen. Opptakene tenkes 
etterhvert å redigeres og brukes som 
en opplysningsfilm/markedsføring for 
Norges Samemisjon sitt arbeid på Kola. 

Vår kvartett møttes fredag 23. august 
i Kirkenes hvor vi leide bil for uka på 
Kola. Vi hadde satt av tid til først å kjøre 
innom kong Oscar IIs kapell lokalisert 
i Grense Jakobselv fire mil nordøst-
over fra Stor-
skog tollstasjon. 
Kapellet er ei 
langkirke i stein 
med 72 plasser 
som i 1869 ble 
reist som grens-
evern mot Russ-
land. Her er det 
også flott utsikt 
over Barentsha-
vet til Varanger-
halvøya i nord 
og Fiskerhalvøya 
i øst. Her ved det 
nordligste punktet på den 196 km lange 
grensen mellom Norge og Russland 
ledet Erik oss i skriftlesning og i bønn 
for vår framtid og for vårt land og vårt 
forhold til vår store nabo i øst. 

Fredags kveld kjørte vi til Murmansk, 
en tur på ca. fire timer inkl. tollstoppene. 
Framme i Murmansk overnattet vi hos 

Svetlana Sedneva som er Norges Same-
misjons viktigste samarbeidspartner og 
tolk på Kola (Sveta blant venner).

Lørdag ordnet Svetlana et besøk for 
oss av en ung mor med sin sønn. Moren, 
som er under behandling for kreft, er en 
av de som mottar nabohjelp fra Norges 
Samemisjon i tillegg til en privat 
sponsor i Norge. Dette gjør at hun kan 
få god nok behandling for sin kreftsyk-
dom i St. Petersburg. Sønnen var også 
en av de 26 som skulle være med på leir.

Lørdag ettermiddag var vi et par-tre 
timer på besøk hos en meget flott familie 
med tre barn som alle skulle være med 
på leiren. Disse er alle knyttet til den 
lutherske kirka i Murmansk. Her ble det 
tid til både intervjuer, samtaler og film
opptak. Familien både sang og spilte for 
oss og sammen med oss. Ikke minst fikk 
vi servert av far i huset nybakte «sinna-
bonn» (kanelsnurrer)! Nydelig!

Søndag møttes vi i menigheten i Mur-
mansk by (det som i dag brukes som 
kirke) kl. 10.30. Her traff vi de fleste 
som skulle være med på leiren samt 
noen av foreldrene. Det ble gjennomført 
ordinær gudstjeneste kl. 11. For noen av 
barna og deres foreldre var det å være 
i en luthersk gudstjeneste noe helt nytt. 
Presten Aleksander bar frimodig fram 
det kristne budskapet og forklarte sam-
tidig for alle hva som kom til å være 
innholdet på leiren. En gruppe av søn-
dagsskolebarna sang og barna kom fram 
til alterringen for å motta Herrens vel-
signelse. 

Etter gudstjeneste og kirkekaffe dro 
leirfolket på akvariebesøk og i en leke-
park. De overnattet i Murmansk by til 
mandag. Mandags formiddag kjørte alle 
i buss til leirstedet vestover i retning 
finske grensa.  

Mandags morgen fikk vi vinket på 
gjensyn til barna som dro med buss til 
leirstedet. Vår kvartett dro derimot sør-
over og østover til Lovozero hvor Sveta 
opprinnelig er fra. Byene Lovozero, 

REISEBREV FRA 

Murmansk region høsten 2019
Tekst og foto: Pål Are Andersen

Her følger et reisebrev fra Murmansk region perioden fredag 23. til og 
med fredag 30. august 2019. Norges Samemisjon var så heldige at Jærtun 
Lutherske Friskule på Bryne dediserte sitt årlige misjonsprosjekt for 
skoleåret 18/19 til oss øremerket gjennomføringen av en barneleir i regi 
av Den Ingermanlandske Evangelisk-Lutherske Kirke i Murmansk. Vi vil 
innledningsvis takke så mye til Jærtun Lutherske Friskule som sørget for 
at leiren ble en realitet! Jærtun kunne fortelle at formålet engasjerte så 
mye at innkomne midler endte på nærmere 50.000,- NOK gjennom skole-
året 2018/2019, visstnok 2-3 ganger så mye som normalt. 

Kong Oscars kapell 
fra 1869

Satka leirsted er en gammel ærverdig 
bygning sørvest for Murmansk by

Barna velsignes
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Revda og Kandalaksha på Kolahalvøya 
er forøvrig hovedreiserute for Same-
misjonens predikanter og tilhører Mur-
mansk region. I disse byene er det små-
menigheter som hører inn under presten 
i Murmansk by sitt ansvarsområde. Med 
denne virksomheten kan man si at våre 
predikanter hjelper presten med å ta 
vare på disse menighetene. 

Lovozero
I Lovozero hadde Sveta innkalt til 
ordinært møte med menigheten. Her 
holdt undertegnede en tale over teksten 
om kvinnen/synderinnen i fariseeren 
Simons hus (Luk. 7) med vekt på Kris-
tus som lovens endemål til rettferdig-
het for hver den som tror – ikke minst 
for denne synderinnen. Denne kvinnen 
fikk i møte med Jesus en full syndenes 
forlatelse. Trolig ble hun også senere 
øyenvitne til grunnlaget for syndenes 
forlatelse da Jesus, Guds egen Sønn, 
ble gjort til en forbannelse for henne på 
Golgata kors der Han vant en evig for-
løsning også for henne. Kjersti og Marie 
spilte og sang for menigheten (på norsk) 
i tillegg til felles sang og bønn.  

Dagen etter tok Svetas svigerbror i 
Lovozero oss med på en uforglemmelig 
tur i sin motorbåt på innsjøen Popov-
skoye sør for Lovozero landsby. Her ble 
vi ilandsatt på en øy hvor det ble ordnet 
til med både leirbål, pølse med brød og 
blåbærplukking. 

Revda
På kvelden samme tirsdag var det nytt 
møte; denne gang i Revda hvor Erik 
Kvinge holdt tale med utgangspunkt 
i Åpenbaringen 21, vers 1-8 om en ny 
himmel og en ny jord. Den som seirer 
skal få del i den nye jord. Nøkkelen 
ligger i det å seire. Det kan ikke vi, men 
det er det bare Jesus som har gjort. Men 
vi kan få del i denne seieren ved hjelp av 
følgende «bruksanvisning»:

1. Rom 8,1 viser at det ikke er for-
dømmelse for dem som er i Kristus. 
Hvordan blir man så i han? 

2. Det svarer Joh. 1,12 på: Det er de 
som tar imot han. Hva vil det så si?  

3. Åpenbaringen 22,17 svarer på dette: 
Det er den som kommer til Jesus. Du 
må altså komme til Han når Han i sitt 
forkynte ord innbyr deg til bryllup og 
samfunn med Han. 

Etter møte fikk vi hilse på og intervjue 
fire ungdommer; tre studenter som 
mottar studenthjelp fra Norges Same-
misjon og en ung gutt som ønsket å 
takke Norges Samemisjon på vegne av 
sin mor som mottar nabohjelp.

På kvelden bar det tilbake til Mur-
mansk by for overnatting. Onsdag var 
det siste forberedelser før turen gikk til 
barneleiren. 

Satka leirsted
Seint onsdag kveld ankom vi Satka 
leirsted og rakk akkurat å si godnatt til 
barna. Så samlet vi oss med lederne for 
gjennomgang av opplegget torsdagen. 
Programmet for dagen var svært tett og 
mangfoldig. Vår gruppe ble fordelt på 
ulike roller; Kjersti skulle ha bibeltime, 
jeg skulle gjennomføre en konkurranse, 
Marie ble plassert på en av stasjonene 
på den store hovedoppgaven barna 
skulle gjennomføre. Erik filmet gjen-
nom dagen. 

Torsdagen ble en svært lang dag. Alle, 
inklusive barna, var oppe i sjutiden. 
Dagen startet med lett trim utendørs. 
Det mangfoldige programmet ble utover 
dagen mer og mer forsinket/forskjøvet 
i forhold til oppsatt tidsplan. Ledelsen 

valgte likevel å 
ikke ta bort noe 
fra programmet, 
noe som medførte 
at det ikke var 
over før midnatt! 
Etter dette kunne 
man forvente at 
barna ville falle 
sammen i trøtthet 
og sovne straks 
de la seg. Men 
den uskrevne 
regel om at man 
den siste natta på 
leir skulle få være 
våken så lenge 
man klarte, gjorde 
at mange barn 

likevel sprang rundt i korridorene ut i de 
sene nattetimer!

Tross en lang dag, var innholdet denne 
dagen svært profesjonelt planlagt og 
gjennomført. Programmet spente over 
alt fra skuespill, til stofftrykk med tek-
stilmaling, den store gruppeoppgaven, 
grilling, bibeltimer, sanggruppe, matla-
ging (godteri), til brenning av mønster 
på reingevir med brennmerkingspenn. 
Vi var svært imponert!

Kjersti Brennsæter vektla i sin bibel-
time at verdenshistorien er historien om 
Guds store redningsaksjon for å vinne 
oss mennesker tilbake til seg. Denne 
kampen ble vunnet av Jesus da han 
døde på korset for over 2000 år siden, 
og Han beviste seieren som vunnet og 
fullført da Han stod levende opp igjen 
fra graven! I livet vårt her i verden 
foregår det en kamp om hjertene våre, 
om hvem skal eie det? Jesus, rednings-
mannen som vant seieren i ditt sted, vil 
gjerne at alle skal ta imot den gaven Han 
vil gi: Evig liv, et nytt hjerte og håpet 
om himmelen der alt blir godt. Den som 
sier ja til Jesus i sitt hjerte «bytter lag» 
og får gå over fra døden til livet, men 
Jesus tvinger ingen. Så, hvilket lag vil 
du være på? 

Fredag formiddag før hjemreise tok  
vi farvel med hele gruppa etter at vi 
hadde levert et kort til alle barna og de 
voksne som Jærtun hadde laget på for-
hånd. Elevene på Jærtun hadde skrevet 
hilsen til barna på Kola både på norsk og  

Kos ved leirbålet.

Kampen ble vunnet på korset!

Forts. neste side

Samling før bibeltimen.

Sliten filmfotograf



Pitesamisk nytt skriftspråk

Fem års arbeid er over for å få skrift-
språket godkjent. Nå kan de puste 

lettet ut. – Det motiverer, og vekker stolt-
het, sier en småbarnsmor.

– Å gi pitesamisk et skriftspråk er å 
anerkjenne språket. Gjennom det øker 
man stoltheten for språket, og vekker 
vilje for å lære det. 

En stolt og smilende småbarnsmor, Gry 
Sivertsen, kan endelig konstatere at pite-
samisk har fått skriftspråket sitt godkjent. 
Det skjedde under en seremoni tirsdag 
ettermiddag i Arjeplog med arbeidsgrup-
pen som har jobbet med å fastsette den 
pitesamiske ortografien. […] Etter flere års 
lang kamp kan man endelig ta pitesamisk 
offisielt i bruk. En rørt styreleder i det pite-
samiske senteret Duoddara Ráfe, Lennart 
Ranberg, har vanskelig for å sette ord på 
følelsene når han endelig kan se tilbake på 
flere års kamp for å få dette gjennom. 

– Bidumsámegiella, muv vájmogielle! 
Det er det enkleste man kan si om dagen i 
dag, sier Ranberg. Ranberg ser nå mengder 
av muligheter for det pitesamiske språket, 
og er svært takknemlig for all støtte det har 
fått fra både norsk og svensk side. – Jeg 
har sterk og stor tro på at vi nå kan gjøre 
språket sterkt og slagkraftig, sier Ranberg. 

Pitesamisk er det femte språket der Ole 
Henrik Magga har vært med på å jobbe 
frem ortografien. For Magga har det vært 
spennende og givende, og han vektlegger 
viktigheten av å ha et eget skriftspråk. 

– Jeg har jo tidligere vært inne på tanken 
om ett felles samisk skriftspråk. I dag er 
det mindre aktuelt, sier Magga. Uansett er 
det viktig å gi den følelsen at dette er mitt 
språk. Det får man ved å gi det et skrift-
språk. Da revitaliseres språket, og det er 
dette som gir energi, glede og motivasjon 
til å jobbe med sitt eget språk, sier Magga. 

Publisert 21.08 på Nrk Sapmi
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Nytt fra Sapmi KRETSÅRSMØTE FOR NSM,

Stavanger krets
Trettito misjonsvenner møttes på Varhaug Misjonshus i Hå første 
lørdagen i april. De skulle være med på årsmøte, og samtidig få med 
seg en bibeltime og en misjonsfest om kvelden. Varhaug Samemisjons-
forening var vertskap. De stilte med middag kl 12, og sørget for høvelig 
påfyll dagen til ende. 12 750 kr kom inn til misjonen i løpet av dagen.

Bibeltime og misjonsfest
2 x Gjerde var å høre under bibeltimen. Elisabeth sang, Eivind talte. Even 
Ydstebø sang på festen om kvelden, der Olaf Aamodt talte. Nedenfor tar jeg 
med noen glimt av det jeg hørte.

Jesus kjempet en kamp på korset. Han kjempet for oss. Vi skal få leve i 
nåden. Hvordan ville det vært om vi eide alt, men ikke hadde hatt Jesus? Det 
spørsmålet tumlet hun med, hun som skrev sangen på nr 214 i Sangboken. 

Jeg hørte om den hellige og sannferdige, han som sa om seg selv: «Jeg er 
veien, Sannheten og Livet.» Menigheten i Filadelfia fikk et brev. Det var dik-
tert til den engelen som hadde tilsyn med menigheten, om jeg forsto riktig. 
Brevet er videresendt til oss. Vi finner det i Johannes Åpenbaring 3,713. «Se, 
jeg har satt foran deg en åpnet dør,» sier Jesus til pressede kristne i Filadelfia. 
Den døra kan ingen stenge! Menigheten har aldri gitt slipp på Guds Ord.

Holdningen til Jesus og Guds Ord ble vi minnet om på misjonsfesten også, 
da Alfred Salte åpnet med å lese fra Joh. 3,36a: «Den som tror på Sønnen, har 
evig liv.» Even Ydstebø sang om Gud som ikke glemmer verden, og som heller 
ikke glemmer deg. Olaf Aamodt delte et minne fra oppveksten på et sted med 
få innbyggere, og hele sju kvinne foreninger. Ei tid da alle gikk på alle møter 
uansett organisasjon. Han leste fra Høysangen 3,6-11, om bruden og brud-
gommen. Han siterte Jesaja 46,4: «Jeg er Han, helt til dere blir gamle, jeg vil 
bære helt til håret er grått. Jeg har alt gjort det. Jeg løfter, jeg bærer og berger.» 
Snakk om å være tålmodig! Vi har all grunn til å takke og lovsynge Gud.

Takk til Varhaug Samemisjonsforening for mat og praktisk tilrettelegging, 
og til hver enkelt som deltok. Takk for 12.750 misjonskroner som kom inn i 
løpet av dagen.

Kretsstyret
Etter valget 2019, og senere konstituering, er Alfred Salte formann og Frode 
Hegle nestformann. Jan Tore Skogen er sekretær. Marit Frafjord og Alf Einar 
Ørke er viktige medlemmer, og Eiliv Tepstad og Eivind Gjerde er like viktige 
vararepresentanter.

Barne- og ungdomsrådet 
som ble valgt, har også konstituert seg. Hildegunn K. Tessmann er formann, og 
Even Ydstebø nestformann. Solveig H. Bergsholm er sekretær. Bjørnar Lende 
og Cato Myklebust er viktige medlemmer. Karl Knutzen er 1. varamann.

Tekst: Lisbeth Ravna Strømsnes

russisk . Sangen «Ingen er så trygg i fare» var hovedinnholdet i kortene. De 
ønsket at vi skulle overbringe en hilsen til Jærtun med takknemlighet for at de 
gjorde dette flotte oppholdet mulig!

 I takknemlighet over det vi hadde fått være med på kjørte vi hjemover etter 
å ha vinket farvel til alle. Selv naturen smilte. På kjøreturen Murmansk–Kirke-
nes lå temperaturen på jevnt 22–23 varme grader! Et av årets varmeste dager i 
området! Vi sender en takk til Gud og ber om Guds velsignelse over barna med 
deres familier og alle frivillige medarbeidere! 

Leirskolegjengen viser fram kort fra Jærtun

Reisebrev fra Murmansk (forts. fra forrige side)
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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
Magne Ekanger, kretsformann

Telefon: 41 24 55 98

E-post: bergen.krets@samemisjonen.no 

Konto: 3530.25.26905 – Vipps: 504 070

Fagertun leirstad, Eksingedalen

Telefon: 41 24 55 98 (M. Ekanger)

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

Minneord Magne Gamlemshaug
Fredag 13. september kom meldingen om at Magne 
Gamlems haug hadde sovnet inn. Jeg har lyst til å si som 
andre har sagt før meg: «Forfremmet til herligheten». Det 
er det som har skjedd med Magne nå, han er forfremmet til 
herligheten. Så får han være med å istemme lovsangen og 
lovprisningen til Jesus. «En evighet blir ei for lang til Ham å 
prise med vår sang». 

Magne har hatt en lang 
tjeneste i Guds rike, og 

i 1979 startet han som gene-
ralsekretær for Norges Same-
misjon, etter noen års tjeneste 
i Den norske kirke. Han virket 
i Norges Samemisjon i 36 år. I 
34 år var han generalsekretær. 
Etter det var han mer som en 
mentor og forkynner. Det er 
det ikke mange organisasjoner 
som i nyere tid har hatt; en så 
trofast leder i så mange år. I 
slutten av sin tjeneste ble det 
mer og mer plager som han 
måtte hanskes med. Magne 
var på ingen måte en autoritær 
leder, men når Magne sa noe, 
så lyttet en til det som ble sagt. 
Magne var en omsorgsperson. 
Det viste han i ord og gjer-
ning. Som medarbeider kunne 
en merke omsorgen, det var noe man merket fra lederen og i Magnes 
forkynnelse. Som forkynner var Magne som en hyrde som så etter 
sauene og lammene. Det som preget ham i denne delen av tjenesten 
var at tilhørerne ikke måtte fare vill eller komme bort fra flokken. 
Kom en bort fra flokken var det så lett å bli fanget av fienden. Det er 
noe som kommer frem i dag og fra personer rundt i landet som har 
hørt Magne forkynne, mange år etter at han avsluttet sin tjeneste i 
Norges Samemisjon. 

Magne fikk være med på mye i tjenesten. Det ble mange og lange 
reiser med Guds ord. Han fikk være med å forkynne utover landets 
grenser. Magne var med å legge til rette for diakonalt og forkyn-
nende virksomhet iblant samene på Kolahalvøya i Russland. 

Magne var en svært stillfaren mann, og var ikke den som krevde. 
Han var ikke den som ville sitte fremst og vise seg. Han var ikke den 
som tok plassen fra noen andre. Men like fullt var han der og han 
var ikke rådløs. En episode fra hans mange reiser sier svært mye om 
Magne. Han skulle ha gudstjeneste et sted og måtte overnatte. Det 
var ikke lagt frem sengetøy til ham. Men prestekjolen hadde han 
med og den ble og løsningen på denne utfordringen. Den fungerte 
svært godt som dyne og pute for en natt eller to.

Vi vil få rette en stor takk til Aud og barna som har vist tålmodig-
het med at mann og far har vært så mye borte. 

Vi lyser Guds fred over Magne Gamlemshaugs minne.
Norges Samemisjon, Odd Eivind Høyvik

Foto: Øyvind Fonn
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Sommergudstjenester i nord
Foto: Jan Arild Persen, Marit Gundersen. Tekst: Nils Borge Teigen / Roald Gundersen

Som tidligere år hadde Same-
misjonen i år sommerstevne på 
Børselvfjellet kapell, Ifjordfjellet 
kapell og Sennalandet kapell.

På Børselvfjellet, midt mellom 
Børselv og Kunes, har reindrift-
samene noen sommerboplasser. 

Der ligger også et kapell. Søndag 18. 
august hadde vi norsk-samisk guds-
tjeneste der. Det er ikke så lett å samle 
folk der, for det bor få folk i nærheten 
og området omkring. Men i år var vi 
10 stykker, og det var ikke så verst. To 
kom fra sommerboplassene, tre kom fra 
Børs elv og tre fra Karasjok. Så har vi 

prest og tolk i tillegg, 
dermed er vi 10. 

Søndag 11. august 
hadde vi sommerguds-
tjeneste i Ifjordfjellet 
kapell. Vi var 24 sjeler 
samlet om Guds ord. 
Noen kom fra fjorden, 
noen fra fjellet og noen 
fra Tana elvens bredder.

I Aisoroaivvi på Senna-
landet ble det arrangert 
sommergudstjeneste 

21. juli i nydelig sommervær. Guds-
tjenesten samlet hele 65 stykker. Etter 
gudstjenesten var det tid til trivelig 
samvær med samtale, mat og drikke. 

Med som forkynner/forretter og tolker 
var Nils Borge Teigen, Klemet J.O. 
Hætta og Anders Sokki.

Kirkekaffe på kirkebakken etter gudstjenesten i +24C°.

Nils Borge Teigen taler Guds Ord, og 
Anders Sokki tolker.

Gud har vakt oss opp med Kristus. Ef. 2:6.
Slik ser Gud på de troende. De er vakt opp med Kristus.  
Ja, Paulus føyer endog til at Gud har satt oss med Ham i him-
melen. Er denne rikdommen i gudsbarnets trosliv riktig gått 
opp for deg? Du fryder deg over påskemorgenens herlighet 
– at Kristus stod opp av graven. Men har du noensinne frydet 
deg over at du selv stod opp sammen med ham?

Kristi oppstandelses herlighet blir større for oss og kommer 
oss langt mer nær, når vi hører at vi selv er med, når vi tenker 
på at Gud reiste oss opp sammen med sin oppstandne sønn, 
ja, satte oss i selve himmelen sammen med Ham. 

Det betyr to veldige ting. Først det at vi er blitt flyttet over i en 
annen verden, dit hvor djevelen ikke kan komme. Bakom oss 
er Kristi grav, og foran oss er himmelen hvor vi har vårt borger-
skap. Prøv å ta din stilling der i tro, så rører ikke den onde deg. 
Men det betyr videre at vi har en fri og åpen adgang inn til 
troen. «Er dere da oppreist med Kristus, da søk det som er der 
oppe!» (Kol. 3:1.) La oss da også ta vår stilling der i dag. 

Fra andaktsboka Ordet N. P. Madsen, 1. sept.
Foto: red


