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Historisk dag på Alta Folkehøgskole
Tekst: Øyvind Fonn. Foto: Bjørne Mo Michaelsen

Torsdag 23. mai var det stiftelsesmøte for den nye Foreningen Alta Folkehøgskole. 
Skolen har frem til nå vært registrert i Brønnøysundregistrene som «annet foretak 
iflg. særskilt lov». Slike skoler og foretak har Brønnøysund bedt om å endre orga

nisasjonsform til stiftelse, forening eller lignende. Styret for Alta Folkehøgskole valgte 
da foreningsmodellen. De nye vedtektene har vært ute til høring og godkjenning hos de 
tre organisasjonene som står bak skolen.

 Til årsmøte kom det sittende styret og utsendinger/representanter fra organisa sjonene. 
De nye vedtektene ble vedtatt av årsmøtet og sendes nå til Brønnøysund for juridisk god
kjenning.

For øvrig var det faste årsmøtesaker til behandling som godkjenning av årsmelding og 
valg av styre. Det ble satt av god tid til spørsmål og samtale om arbeidet. Rektor kunne 
fortelle at skolens stab er svært delaktige i det pedagogiske utviklingsarbeidet. Søkning 
til linjene varierer, og innhold og navn må stadig endres. Han berømmet også de ansatte 
for felles og tydelig støtte til skolens kristne forankring.  Både rektor og ansattrepresen
tant Janie Therese Brye kom med mange gledelige meldinger. Veldig mange elever har 
hatt en god menneskelig og kristen utvikling, fra det å løfte hodet, bli tryggere på seg selv, 
få et nytt syn på hva kristendom er – til det å ta valget å bli en kristen. Det siste hadde 
skjedd med flere elever dette året. De fortalte også om den nye bo- og fritidslinjen Fri
luftsliv Ingen grenser, som starter til høsten. Den er for elever som trenger spesiell tilret
telegging, og dette ville slå positivt ut for hele skolemiljøet. Brye sa at danning og det å få 
frem personligheter hos elever er en viktig del av de ansattes felles oppgave ved skolen.

Årsmøtet kom med innspill til den videre drift, og uttrykte stor tilfredshet med arbeidet 
ved skolen.

Årsmøtedeltagerne. 
F.v. Øyvind Fonn, 
Svein Granerud, Paul 
Tore Garvo, Kenneth 
Foss, Ingebjørg 
Stubø, Erik Furnes, 
Klemet J O Hætta, 
Tormod Gusland, 
Janie Therese Brye og 
Henning Iversen.

Det nye styret ved skolen: ImF: Kenneth Foss, leder; Paul T. Garvo og Helge Kleven 
(vara). NSM: Pål A. Andersen, Tormod Gusland, Inger Anna G. Gustad (vara).  
Normisjon: Svein Granerud, Gaute Norbye og Mari-Anne Nybraaten (vara)
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På lederplass

På ditt ord, Herre!
Av Roald Gundersen

Budskapet om frelse alene ved Jesus Kristus skal være sentrum i all for 
kynnelse. Gud gjør ikke med oss etter våre synder, men etter sin Sønns 
fortjeneste. Guds sønns blod er den evige grunnen til at jeg blir benådet og 
står rettferdig for Gud. Mange steder i Bibelen ser vi hvordan Jesus tok imot 
syndere og tilgav de groveste ugjerninger. Og vi vet at han er den samme mot 
oss i dag. Dette må vi aldri la oss lede bort fra. Tror du at du er frelst av bare 
nåde for Jesu skyld, da er himmelen åpen for deg! Troen er en Guds gave.

Bønneemner

Be for barne- og ungdoms-
leiren på Kola i august. 
Be om god påmelding og samlinger 
til vekkelse og fornyelse, og  
at unge vil følge Jesus.

I dagens pluralistiske tid med fokus på 
helbredelser, mirakler og åpenbarin
ger kan en snart bli blendet av de ytre 

rammene. Men dersom ikke Jesu Kristi 
korsdød og oppstandelse er sentrum i 
forkynnelsen, så flykt derfra. For dette 
er den eneste grunnen til at vi kan bli 
frelst. Tegn og under er ikke bevis på at 
en lære er av Gud. Dette understreker 
Bibelen i ulike sammenhenger. 

Mange mennesker søker etter en fast 
grunn i livet. Da er det viktig at det 
tales rett og sant om menneskes fortapte 
tilstand, samtidig som det løftes fram 
at Kristus har gjort opp for alle men
neskers synder. 

Det er godt at mennesker ønsker å 
bli kristne og søker til forsamlinger og 
møter for å høre Guds ord. «For Guds 
ord er levende og virksomt og skarpere 
enn noe tveegget sverd. Det trenger 
igjennom helt til det kløver sjel og ånd, 
ledd og marg, og dømmer hjertes tanker 
og råd», Heb 4, 12. Guds ord har i seg 
selv kraft til å skape tro i menneskets 
hjerte.

Det kan vi se når vi leser om Paulus 

sin misjonsvirksomhet i Apg 14, 27: 
«Da de var kommet dit (Antiokia), 
samlet de menigheten og fortalte om alt 
det som Gud hadde gjort ved dem, og 
at han hadde åpnet troens dør for hed
ningene». Det samme bekreftes i Apg 
16, 14: «En av dem var en kvinne ved 
navn Lydia, en purpurkremmerske fra 
Tyatira, som dyrket Gud etter jøde
nes tro. Hun hørte på, og Herren åpnet 
hennes hjerte, så hun gav akt på det som 
ble talt av Paulus.»

Paulus og Timoteus forkynte evange
liet om Jesus, hva han har gjort og hva 
han har fullbrakt. Dette budskapet om 
Jesu Kristi forsoningsverk, at han har 
lidd, dødd og oppstått for menneskets 
synder er døråpneren for hjertet. Det 
skapte tro i hjertene.

Troen gis i kraft av evangeliet, bud
skapet om Jesus, om hvem han er og 
hva han har gjort for at vi skal bli frelst. 
Troen er en gave som er gitt av Gud, gitt 
ovenfra, ikke noe et menneske kan gjøre 
eller streve for å få til. «Så kommer da 
troen av forkynnelsen som en hører, og 
forkynnelsen som en hører, kommer ved 
Kristi ord», Rom 10, 17. 

 Og i Rom 1, 16-17 leser vi hva Guds 
kraft utretter: «For jeg skammer meg 
ikke ved evangeliet, for det er en Guds 
kraft til frelse for hver den som tror ….. 
Den rettferdige av tro, skal leve.»

Bo Giertz siterer apostelen Peters ord 
da Jesus kalte ham til Ordets tjeneste: 
«På ditt ord, Herre!». Disse ordene vil 
vi gjøre til våre egne ord:

 «På ditt ord, Herre! … Det kan altså 
settes som en overskrift og bruksan
visning på den hellige ordets tjeneste. 
Enten vi står i begynnelsen av tjenesten 
eller snart avslutter den, får vi bøye oss 
ydmykt innfor Ham som er tjenestens 
Herre, han som kaller til den og virker i 
den, og si: Herre vi er ikke verdige. Herre 
vi duger ikke. Herre, vi er usle redskap. 
Men på ditt ord vil vi likevel gjøre det, 
likevel gå av sted, likevel stå på klippen, 
likevel kaste ut garnene. Kan du bruke 
oss, så gjør det. Vil du fylle garnene, så 
priser vi deg for din ufortjente nåde. Vil 
du la oss arbeide uten resultater, så er 
det likevel en nåde å få stå i din tjeneste. 
Så vil vi ta på verket. Så vil vi arbeide 
videre. På ditt ord, Herre.»

Be for arbeidermøtet  
som skal være på Alta Folkehøg-
skole 20.–23. juni. Be om godt
fellesskap og inspirerende  
samlinger.

Takke for alle som har gått foran 
i arbeidet og vært lydige mot kallet. 
Takke for at det fortsatt er mennesker 
og forsamlinger i det samiske miljø 
som vil høre Guds ord og ta i mot våre 
utsendinger.
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Duođaštu Jesusa buorrevuođa  
birra láide earáid Jesusa lusa

Rohkosi Čálli: Fridtjof Fredriksen  Ill.: Frode Kalleland  Sámás: Rávdná Turi Henriksen

Go Jesus bođii vácci, de oinnii olbmá guhte lei riegádan 
čalmmeheapmin. Máhttájeaddjit jerre: «Rabbi, gii lea 
dahkan suttuid maid sivas son lea riegádan čalmmehe

apmin, son ieš vai su vánhemat?» Jesus vástidii: «Ii son eaba ge 
su vánhemat leat suddudan. Dat dáhpáhuvai vai Ipmila dagut 
almmustuvašedje go son dearvvašmahttojuvvo. Nu guhká go lea 
beaivi, de mii fertet dahkat su daguid gii lea vuolggahan mu. 
Idja boahtá, goas ii oktage sáhte bargat. Nu guhká go mun lean 
máilmmis, de mun lean máilmmi čuovg
gas.» Go Jesus lei cealkán dán, de čolgadii 
eatnamii ja dagai rábáha ja vuoiddai dan 
olbmá čalmmiide. De son celkkii sutnje: 
«Mana basadit Siloaláddos.» Namma 
Siloa mearkkaša vuolggahuvvon. Olmmái 
manai dohko ja bođii ruovttoluotta oaid
nin. Jesus gulai ahte sii ledje bálkestan 
olbmá olggos, ja go son oinnii su, de jearai 
olbmás: «Oskkut go don Olbmobárdnái?» 
Olmmái vástidii: «Gii son lea, Hearrá, vai 
mun beasašin oskut sutnje?» Jesus vástidii: «Don leat oaidnán 
su; son lea dat gii sárdnu duinna.» Olmmái dajai: «Mun oskkun, 
Hearrá!» ja luoitádii su ovdii. Johs. 9:1-7, 35-38

Johannes evangeliuma 9. kapihttal muitala čalmmeheami birra. 
Lea buoremus lohkat olles kapihtala. Hui miellagiddevaš logus. 

Vuosttažettiin gullat Jesusa buorrevuođa birra ja su ovddas
morraša čalmmehis olbmui. Jesusa addá sutnje oainnu – ja dat 
mii lea vel buoret: Jesus veahkeha olbmá oskku fáhtet!

Olmmái čájeha nanusvuođa maŋŋil go lea dearvvasmuvvan 
ja muitala duođa go olbmot jerret mo son oaččui oainnu. Velá 
dallege go farisealaš olbmot dutket su ja dáhttot eará vástá
dusa dearvvasmuvvamii, de son duostilit duođašta Jesusa birra. 
Maiddái váhnemat leaba gohččojuvvon boahtit, muhto soai 
ballaba ja geassádeaba eret. Lea buorre oaidnit mo dát olmmái 
nanosmuvvá vuostegieđageavvadis go duođašta Jesusa birra. 
Vaikko son ii oba leatge oaidnit beassan Jesusa. Muhto Jesus 
oinnii ja teaksta muitala rievttimielde ahte Jesus gávnnai dán 
olbmá ja almmustahtii iežas sutnje Olbmobárdnin. Olmmái osk
kugođii dallánaga ja luoitádii su ovdii. 

Teaksta oahpaha midjiide maiddái dehálaš beali suttu ja 
gillámuša birra.  Oallugat geat vásihit vuostegieđageavvadiid ja 
geahččalusaid, rahčet guoddaleaddji jurdagiiguin ahte gillámuš 
lea ráŋggaštus suttu dihtii maid sii leat dahkan. Sin bávččas lossu 
ain eambbo jus sii deaivvadit oamivanhurskkis risttalaččaiguin 
geat ovddastit dákkár oainnuid. Dákkár vásihusa maŋŋil lea 
buorre lohkat Joh. 9,3: «Ii son eaba ge su vánhemat leat suddu
dan. Dat dáhpáhuvai vai Ipmila dagut almmustuvašedje go son 
dearvvašmahttojuvvo.»

Mii han diehtit ahte suttu bálká lea jápmin, ja dat suttut maid 
mii fertet dovddastit, deddet min jurdagiid. Muhto mii dieh
tit maiddái ahte ii oktage olmmoš sáhte min dubmet, ii velá 
min iežamet váibmu ge. Duopmobeaivvi birra jurddašit, lea 

duođalaš, muhto jeđđehussan midjiide lea ahte mii deaivvadit 
Jesusiin. Ja mii diehtit ahte suttut maid mii leat sus átnon ánda
gassii, eai dubme min šat. Dovddastuvvon suddu lea ándagassii 
addojuvvon suddu. 

Dán teavstta čalmmehis olbmá birra maid máhttájeaddjit navde 
dáhpáhuvvan dán olbmá dahje su váhnemiid vearredaguid sivas, 
almmustahtii baicca Ipmila buressivdnádusa go Jesus bođii su 
eallimii. Mii eat galgga guoddalit ja dubmet gillájeaddji olbmuid 

geaiguin mii deaivvadit, muhto láidet sin 
Jesusa lusa, vai son atná ovddasmorraša sis. 

Nuorravuođa áiggi dáhpáhusas muitájin 
dán: Mun bessen, ovttas earáiguin, čuov
vut árvvusadnojuvvon sárdnideaddji gii 
galggai vuoiddadit ja rohkadallat buohcci 
vielja ovddas: Mun in dieđe mo dáinna 
olbmáin manai, muhto mun muittán oasi 
rohkosis maŋŋil vuoiddadeami: «Dál mii 
rohkadallat dus Hearrá Jesus, šaddos du 
dáhttu, jogo don dáhtut dearvvasmahttit 

min vielja dahje don dáhtut gievrudit su vai son nagoda guoddit 
buozanvuođa.»

Eai Jesusa áiggis ge dearvvasmuvvan buot čalmmeheamit, 
muhto mii leat vissásat dan ala ahte sii geat ohcaledje Jesusa 
lusa, buressivdniduvvojedje. 

Olbmot geat aiddo leat jorgalusa dahkan, vásihit stuora vuos
tehágu. Fuolkkit ja ustibat geahččalit boltut bajás dan ealli oskku 
aiddoálgi ruohttasiid.  Dalle lea buorre muitit ahte Jesus, guhte 
bajásdoalai dan čalmmehis olbmá go son fallehuvvui, čuovui su 
ja fievrridii su dorvvolaš geainnu mielde, lea dat seammá maiddái 
dál ge. Jesus veahkeha du nai go vuostegieđageavat deaivida 
dan dihtii go don dovddastat oskku. Čalmmehis olbmái bođii 
osku duođas váibmui dalle go nuppes deaivvadii Jesu
siin. Dál son beasai velá roahkkadeappot duođaštit 
Jesusa birra gii rabastii su čalmmiid. 

Mun muittán álbmotallaskuvlla ohppiid geat aiddo 
ledje jorgalusa dahkan ja ovdal juovlaluomu ledje dego 
balus deaivvadit váhnemiiguin ja ustibiiguin.  Sii áigo 
dovddastit oskku roahkkatvuođain. Nu hávski lei sin
guin deaivvadit maŋŋil juovllaid ja gullat mo Jesus 
lei sin veahkehan.   

Vare mii ge vásihivččiimet dan seammá go Jesus 
boahtá min lusa min heađis, dalle boahtá ja nan
nejuvvo osku min váimmus. Mii oažžut 
máidnut Jesusa ja muitalit su buorrevuođa 
birra vai eambbogat ožžot hálu 
suinna eallit. 
Fridtjof Fredriksen, Børsa, lea 
bargan álbmotallaskuvllas (ee. DSFs) 
ja lea leamaš Samemišuvnna ovdaolm
moš. Dát rohkos lea ovdal leamaš bláđis 
nr. 1 2012.

Olbmot geat aiddo leat jorgalusa 
dahkan, vásihit stuora vuos-

tehágu. Fuolkkit ja ustibat 
geahččalit boltut bajás dan ealli 

oskku aiddoálgi ruohttasiid.



Da Jesus kom gående, så han en mann som var født 
blind.  Disiplene spurte da: «Rabbi, hvem er det som 
har syndet, han selv eller hans foreldre, siden han 

ble født blind?»  Jesus svarte: «Verken han eller hans for
eldre har syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle 
åpenbares på ham.  Så lenge det er dag, må vi gjøre hans 
gjerninger som har sendt meg. Det kommer en natt, da ingen 
kan arbeide.   Så lenge jeg er i verden, er jeg verdens lys.»  Da 
han hadde sagt dette, spyttet han på jorden og laget en deig 
og smurte den på mannens øyne.  Så sa han til ham: «Gå 
og vask deg i Siloa-dammen.» Siloa betyr 
utsendt. Mannen gikk dit og vasket seg, og 
han kom tilbake seende. Jesus fikk høre at 
de hadde kastet ham ut, og da han traff 
ham, spurte han: «Tror du på Menneske
sønnen?»  Mannen svarte: «Hvem er han, 
Herre, så jeg kan tro på ham?»  Jesus 
svarte: «Du har sett ham, det er han som 
snakker med deg.»  «Jeg tror, Herre,» sa 
mannen og kastet seg ned for ham. Johs. 
9:1-7, 35-38

Beretningen om den blindfødte mannen fyller hele kapittel 9 
i Johannes evan geliet. Det er best å lese hele kapittelet. Det er 
spennende lesning.

Først og fremst er teksten en beretning om Jesu godhet og 
omsorg for en lidende blind mann. Jesus gir ham synet tilbake 
– og enda bedre: Han hjelper ham fram til tro!

Etter helbredelsen viser mannen stor styrke og ærlighet når 
folk vil vite hvordan det har gått til at  han ble seende. Ja, 
tilmed da fariseerne eksaminerer ham og ønsker en annen 
forklaring på helbredelsen, står han fast i sitt vitnesbyrd om 

Jesus. Da har også foreldrene vært innkalt, 
men blir redde og trekker seg unna. Det er 
fint å se hvordan mannen i sitt vitnesbyrd 
om Jesus blir styrket gjennom motgang. 

Og det enda han ikke har sett Jesus. 
Men Jesus fulgte med, og teksten sier 
egentlig at Jesus fant ham og åpen

barte for ham at han var Menneske
sønnen. Mannen kommer straks til 
tro og kaster seg ned for Jesus.

Teksten lærer oss også noe svært 
viktig om synd og lidelse. Mange 
som sliter med motgang og prøvel

ser, plages også av tanker om at 
lidelsen er straff for synd de har 

gjort. Og smerten blir 
ikke mindre om 
de møter egen

rettferdige kristne 

som gir uttrykk for det samme. Etter et slikt møte er det godt 
å kunne lese Johs. 9,3: «Verken han eller hans foreldre har 
syndet. Det skjedde for at Guds gjerninger skulle åpenbares 
på ham.»

Nå vet vi jo at syndens lønn er døden, og tynges av tanken 
på de synder vi må bekjenne. Men så vet vi også at ingen men
nesker kan dømme oss, ja, heller ikke vårt eget hjerte. Det er 
alvorlig å tenke på dommens dag, men vår trøst er at der møter 
vi Jesus. Og vi vet at den synd vi har bedt ham om tilgivelse 
for, den skal ikke dømme oss. Bekjent synd er tilgitt synd.

Blindheten hos mannen i vår tekst, som 
disiplene trodde skyldtes synd hos mannen 
eller foreldrene, skulle tvert om i møte 
med Jesus bli en åpenbaring av Guds vel
signelse.

Så er det ikke vår oppgave å bebreide og 
dømme de mange lidende mennesker vi 
møter på vår veg, men lede dem til Jesus, 
så han kan ta seg av dem.

Et minne fra unge år dukker opp: Jeg fikk 
sammen med noen andre bli med en høgt 

aktet forkynner som skulle salve og be for en syk bror. Jeg veit 
ikke hvordan det gikk med mannen etterpå, men minnes noe 
fra bønnen som fulgte etter salvingen: «Nå ber vi deg Herre 
Jesus at din vilje må skje, enten du nå vil gjøre vår bror frisk 
eller du vil styrke ham så han kan bære sin sykdom.» Ikke alle 
blinde ble helbredet på Jesu tid heller, men vi er sikker på at 
alle de som oppsøkte ham, ble velsignet.

Mange nyomvendte utsettes for stor motstand. Slekt og 
venner prøver å rykke opp de første spirer av en levende tro. 
Da er det godt å kunne minne om at den Jesus som passet på 
den blindfødte da han ble angrepet, oppsøkte ham og førte 
ham inn på trygg veg, han er den samme i dag. Han vil hjelpe 
også deg når du møter motstand ved å bekjenne troen. Det var 
i dette andre møtet med Jesus at troen for alvor ble skapt i den 
blindfødtes hjerte. Nå kunne han med enda større frimodighet 
vitne om den Jesus som hadde åpnet hans øyne.

Minner om nyomvendte folkehøgskoleelever som foran 
juleferien gruet seg for å møte foreldre og venner, dukker opp. 
De hadde bestemt seg for å bekjenne troen i frimodighet. Det 
var gledelig å møte mange av dem etter jul og høre hvordan 
Jesus hadde hjulpet dem.

Måtte det samme skje med oss når Jesus møter oss i vår 
nød, at da skapes og styrkes troen i vårt hjerte. Vi kan lovprise 
Jesus og fortelle om hans godhet slik at flere kan få lyst til å 
møte ham.

Fridtjof Fredriksen, har arbeidet i folke høgskolen (bl.a DSF) 
og har vært formann i Samemisjonen. Andakten stod første 
gang på trykk i SV nr. 1 2012.
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Frimodig vitnesbyrd om Jesu godhet 
kan føre andre til Jesus

Av Fridtjof Fredriksen  Ill.: Frode Kalleland  Andakt

Mange nyomvendte  
utsettes for stor motstand. 
Slekt og venner prøver å 

rykke opp de første spirer  
av en levende tro.
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Det femte bud og barnet i mors liv 
Vi ble i forrige artikkel minnet 
om at hvert eneste menneske 
er skapt i Guds bilde og har 
derfor en ukrenkelig rett til 
livet. Derfor har Gud beskyttet 
mennesket med budet «du skal 
ikke slå i hjel». «Det betyr at 
«vi skal frykte og elske Gud så 
vi ikke skader vår neste på hans 
legeme». 

Dette gjelder også barnet i 
mors liv. Det har samme rett til 
beskyttelse som et hvert født 

menneske, ikke bare gjennom et moralsk bud, men også gjen
nom statens lover. For øvrigheten er satt til å beskytte våre liv. 

Mange sier at fosteret er en del av kvin
nens kropp, og at hun derfor har rett til 
å bestemme over det. Ja, hennes kropp 
er sterkt involvert, men fosteret er og 
blir et selvstendig menneske. Dette 
viser hvor sterkt vi er knyttet til hver
andre, særlig mor og barn. Vi kan 
ikke rive oss løs, men vi er pliktige 
til å ta vare på de menneskene som er 
omkring oss, og i oss, selv om det skulle 
koste. Det er ikke for ingen ting at ordet 
«neste» er en forkortelse av ordet «nærmeste». 

Lejueneerklæringen sier: «Under hele sin utvikling er fos
teret et levende individ. Det er fundamentalt forskjellig fra 
morens organisme som beskytter det og gir det næring. Fra 
befruktningen til alderdommen er det samme levende individ 
som utvikler seg, modnes og dør. Det er utstyrt med særegne 
trekk som gjør det unikt og dermed uerstattelig. På samme 
måte som legevitenskapen skal stå til tjeneste for livet når det 
går mot sin avslutning, skal den beskytte livet helt fra dets 
begynnelse.

Den absolutte respekt som pasientene har krav på, er ikke 
avhengig av deres alder og heller ikke av den sykdom eller 
svakhet som måtte ramme dem. Når legen står overfor en 
nødsituasjon som skyldes tragiske forhold, er det legens plikt 
å gjøre alt som står i hans eller hennes makt for å hjelpe 
både moren og barnet. Det strider derfor mot en leges opp
gave bevisst å avbryte et svangerskap på grunn av arvelige 
faktorer eller for å løse et moralsk, økonomisk eller sosialt 
problem.»

I det øyeblikk en eggcelle befruktes i mors liv, er det ikke bare 
et egg, men et menneskebarn som er en celle stor (zygote). 
Det er et selvstendig individ med sine egne gener. 

«Det finnes kristne som vil avvise at menneskelivet starter i 
unnfangelsen. Det de gjør, er å se bort fra den kristne tros
bekjennelse som fastholder at Jesus er hundre prosent sann 
Gud og hundre prosent sant menneske fra unnfangelses
øyeblikket. Vi bekjenner hver søndag at han ble «unnfanget 
ved Den Hellige Ånd». Jesu liv og vårt liv starter like tidlig. 
Om man hevder at menneskelivet begynner etter unnfangel
sen, for eksempel når det befruktede egget fester seg i mors 
liv, da tvinges man til å si det samme om Jesus. Er det slik 
at Gud forener seg med denne celleklumpen etter syv dager? 
Dette blir en variant av den gamle vranglæren om Jesus der 
det hevdes at Gud flytter inn/adopterer en menneskekropp 
som alt er i gang. Enhver kristen leder i kirkesamfunn og 
menighet som fornekter at vi og Jesus startet våre liv i unn
fangelsen, står utenfor denne sanne kristne bekjennelsen om 

Jesus.» (Torkild Masvie i heftet «Elsket av Gud», 
utgitt av Den Lutherske Kirke i Norge, 2014)

Derfor må vi behandle denne cellen 
med samme verdi og respekt som et 
menneske som er født, og vi må ikke 
gjøre noe som tar eller truer dens liv. 
Dersom det skulle oppstå en motset
ning mellom barnets og foreldrenes 

behov, må vi tenke på hva som er best 
for barnet. Og skulle noen ha en sykdom 

eller et handicap, så må vi være klar over 
at det ikke er vi, men Gud, som råder over 

menneskelivet. Derfor er det ikke aktuelt med aktiv 
dødshjelp, verken mot dem som er født eller mot dem som 
lever i mors liv. 

Den viktigste årsaken til at abort eller fosterdrap er blitt så 
aktuelt, er vår tids syn på sex og ekteskap. Mange godtar sex 
utenfor ekteskapet, og enda flere vil ha denne nytelsen uten å 
være villig til å ta imot den naturlige og gudskapte følgen av 
dette. Derfor er det en dyp sammenheng mellom menneske
synet og synet på sex. La oss derfor frykte Gud og følge hans 
vilje i disse ting.  

Spørsmål til ettertanke og samtale:

1. Når begynner et menneskeliv?

2. Hva slags konsekvenser får dette for oss?

3. Hva slags konsekvenser får det for oss at  
  vi er skapt i Guds bilde?

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

Del 29



Solveig Ommedal 
– blind men takksam
Tekst og foto: Øyvind Fonn

I den vakre bygda Hyen i Nordfjord bur Solveig Ommedal. Ho kom dit for 
60 år sidan då ho gifta seg med Martin frå grenda Ommedal. Der dreiv dei 
garden heilt til sonen tok over, og 1997 flytta dei ned til sentrum. Som ung 
vaksen var ho tilsett i Samemisjonen, og i barndommen hjelpte ho mora 
med misjonsutlodning. Allereie midt i 40åra, merka ho at synet byrja å 
svekkjast. 

Solveig vaks opp i Voll skulekrins 
i Rennebu. Foreldra, Endre og 
Ingeborg Lånke, dreiv gard og 

hadde seter inne på Nerskogen. Kvar 
sommar var det finnemisjonsstemne 
på skulen der i bygda. Ho hugsar spe
sielt to kvinner som deltok på stemna, 
Martha Renander og Sigrid Johnsen. 
Johnsen hadde visst ein stor reinflokk i 
Meldalsfjella. Stemnet varte heile dagen 
med føremiddagsmøte og ettermiddags
møte. I pausen kokte mor rømmegraut 
og bad stemnefolk bort på sætra, berre 
20 minutters gange unna. Også ein same 
med namnet Nikkus Kant høyrde ho om.

Misjonsull
Mor var kontakt for Samemisjonen i 
bygda. – Av og til sende ho meg avgarde 
for å samle ull. Då gjekk eg frå gard til 
gard og tigga ein ulldott. Då sekken var 
full, gjekk mor på handelslaget og bytta 
ulla mot varer. Så heldt ho utlodning og 
inntekta gav ho til misjonen. 

Martin skyt inn at i Hyen samla dei 
inn ull til inntekt for Misjonsselskapet. 
– Vi kalla det misjonsull. I tillegg til å 
fylgje med i samtalen, skjenkar Martin 
kaffi og finn fram album.

I teneste på Bråliheimen
Hausten 1956 byrja ho som kjøkenhjelp 
på Bråliheimen utanfor Trondheim.  
Ho minnest mange av dei som hadde 
kome dit frå Finnmark på slutten av 
krigen og framleis budde der. Kokka 
heitte Ebba Dille. Søster Hilda Madsen 
var styrar og hadde stor omsut for både 
bebuarar og tilsette. Ein kveld i veka 
hadde ho bønemøte for arbeidarane i 
stova si, og likeins ein kosekveld kvar 
veke. På møte og tilstelningar elles, 
del tok mange av misjonens forkyn
narar som til dømes Gunnar Brustad. 
Det hendte også at ho vart med inn på  
hovud kontoret i byen på kvinne foreining.

Arveleg sjukdom

Ca. i 45-årsaldren merkar ho at det er 
noko gale med synet. Etterkvart vert det 
konstatert grøn stær av typen lågtrykks 
glaukom. Det er synsnerva som er sjuk 
og skada, elles fungerar augo godt. For 
om lag eitt år sidan vart ho heilt blind. 
Nokre dagar ser ho berre kvitt, og andre 
dagar berre svart. Det var først då ho 
fekk sjukdommen, at ho fekk greie på at 
farmora også var blind. Solveig hadde 
aldri møtt henne, så det viste seg altså at 
sjukdommen var arveleg.

Sterkt ljos plagar henne, og mørke 
briller er då til god hjelp. Ho har elles 
motteke mykje god hjelp frå Blinde
forbundet med gode hjelpemiddel. Frå 
KABB, Kristent Arbeid Blant Blinde 
og Svaksynte, har ho fått veldig mange 
gode lydbøke. Blindeskrift blir for 
krevjande å lære seg. Ho er difor glad 
for at Martin les mykje for henne. 
Andakt morgon og kveld og dessutan 
god kristen litteratur. No les dei Reisen 
hjem av Egil Svartdahl.

Arm- og nakkebrot og 
hjerneblødning
Med blindskapen følgjer også svimmel
heit. Den 22. februar i 2018, trakka ho litt 
feil ute i gangen då ho skulle på badet. 
Ho hamna nedetter kjellertrappa og slo 
hovudet i veggen. Til all lukke var eine 
dottera heime, og saman med Martin 
fekk dei tilkalla hjelp. AMKsentralen i 

Førde handla raskt. Dei sende avgarde 
eit helikopter og varsla folk i bygda. 
Martin vart overraska over kor fort alt 
gjekk. Bygdefolk, lege og assistentar 
kom raskt til staden og fekk henne i 
helikopteret. Ho var særs heldig og fekk 
ikkje særleg mein av ulukka. Allereie på 
sjukehuset kjende ho på ei djup takk
semd for at ho ikkje vart hardare skadd.

Godt humør og ikkje bitter
Solveig ler lett til ting ho sjølv fortel. Ho 
hugsar at det på ein gard i heimbygda 
budde og tente to karar. Den eine var 
blind på eine auget og den andre hadde 
eit glasauge. Då kunne den eine seie: 
Han og eg har eitt syn på alle ting!

Ein ho gjerne vil nemne med namn, 
er Arvid Bø. Han var ein frimodig kris
ten som seinare vart prest. På eit ung
domsmøte heime på Lånke, vitna han 
ut frå første verset i 1. Korintarbrev 13: 
«Om eg talar med mennesketunger og 
engletunger, men ikkje har kjærleik, då 
er eg ein ljomande malm eller ei klin
gande bjølle.» – Dette verset har følgd 
meg heile livet, og eg har skjøna meir og 
meir kva det betyr.

– Kjenner du deg nokre gonger bitter?
– Nei, det gjer eg ikkje. Eg har så 

mykje å vere takksam for. Vi har jo sju 
born, atten borneborn og seks oldeborn. 
Då har ein ikkje tid å gå rundt å vere 
bitter, avsluttar Solveig Ommedal.

Bråliheimen, eigd av NSM, var ein 
institusjon for folk med psykisk 
utviklingshemming. I starten i 1945 
vart heimen kalla Lebesby sjuke- og 
gamleheim, avdi dei fyrste bebuarane 
var evakuerte klientar frå institu-
sjonen med same namn i Lebesby, 
då det meste av Finnmark brann ned. 
Sidan vart Bråliheimen ein instititu-
sjon for utviklingshemma i Trøndelag.

17. mai-feiring. Solveig står midt inne i flokken.
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Bergly samemisjonsforening, 1921 – 2019
En forening legges ikke så fort ned når den har vært 
drevet i nesten 100 år. Bergly samemisjonsforening, 
Levanger, meldte i 2018 at de hadde hatt sitt siste 
møte. Kretsstyret bestemte at foreningsdamene burde 
få en oppmerksomhet for lang og tro tjeneste. Da 
kretsformann Øyvind Fonn spurte leder Turid Sørhus 
hvordan dette kunne gjøres, bestemte damene seg for 
å ha et siste, siste møte, og enklest var det da å ha det 
hjemme hos Olga Aaring, som i en alder av 104 år ikke 
lenger har så lett for å ta ut. Det ble en rik stund, og 
noen sa da møtet var over – dette lever vi lenge på!

Var det den gode maten de hadde 
fått i seg de skulle leve på? Det 
var nok heller opplevelsen av 

de helliges samfunn der både Ordet, 
sangen og bønnen gjør sin virkning.

Olgas sønn, Torger Aaring, var 
husvert og hadde dekket på og ordnet 
med kaffe m.m. Noen av damene 
hadde ellers med mat.

Arbeidet på Kola har stått i fokus
I en forening gjør man ofte de samme tingene. Misjonskvin
nene på Levanger pleier å lese andakt, gi en gave, be Fader 
Vår og synge Skriv deg Jesus på mitt hjerte. Kollekten tas 
hånd om og settes på konto, øremerket Kola-arbeidet. Det 
passet derfor at koordinator på Kola, Svetlana Sedneva, fikk 
høre om hendelsen. Hun slo på tråden og sendte foreningen 
en hilsen og takk. Til Kola kom det denne dagen inn kr 1350.

Klippen Jesus Kristus
Som gave fra kretsen fikk medlemmene en hilsen og en CD 
med tittelen Kilden og klippen. Det var også tema i andakten 
som kretsformannen holdt. Kristus er både kilden med livets 
vann og klippen som stiller tørsten, og som vi kan skjule oss i. 
«For i Herren, Herren har vi en evig klippe» (Jes 26:4) var et 
av versene som ble lest. Det ble også henvist til navnet Bergly 
og hva som lå i det. «Klippe du som brast for meg» var et 
naturlig sangvalg etter et slikt emne.

Misjonshistorie
En hel stabel med utskrevne protokoller var tatt vare på, og 
ble høytidelig overlevert til kretsens utsending. Kretsfor-
mannen takket for lang og tro tjeneste og sa at dette var verdi
full misjonshistorie for Trøndelag.

 Ei av kvinnene sa ved avskjeden: – Hvor skal vi nå gå og ha 
åndelig felleskap?

Red.

Olga Aaring signerer protokollen for siste gang. Sønnen Torger 
viser hvor det er ledig plass. Olga var med i bønn og sang og 
takket alle for at de kom. Foto: Red.

Misjonskvinnene syntes det var 
trivelig å komme sammen igjen etter 
ett års pause. F.v: Olga Aaring, 
Agnes Holthe, Frida Kruksve, 
Øyvind Fonn, Gulla Mahlum, 
Alvhild Larsen, Solveig Vandvik 
Johansen og Turid Sørhus. 
Foto: Torger Aaring

Leder Turid Sørhus 
overrekker alle 
protokollene fra 
foreningens virke. 
I den siste protokollen 
var det igjen ei halv 
side bakerst på 
permen. Siste referat 
med signaturer fikk 
plass der. 
Foto: Solveig V. 
Johansen.
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Et aller siste punktum for 
Bergly-foreningen
Et trofast medlem i foreningen på Levanger har vært Helga Riis Holm 
Johansen. Hun har med stødig hånd ført referatene i protokollen til ikke 
så veldig lenge siden. Hun har passert 101 år, men er åndsfrisk og liker 
å høre siste nytt.

Tekst og foto: Øyvind Fonn

Det ville være en ufullkommen avslutning om ikke Helga også fikk del i dagens 
begivenhet, denne 29. april 2019.

Etter at foreningsmøtet var ferdig i Levanger, fikk kretsformann Øyvind Fonn 
skyss av Solveig Vandvik Johansen og mannen Annar Johansen som er nevø av 
Helga. I et nytt og flott bosenter på Åsen traff vi Helga inne på dagligstua. Hun 
tok tak i rullatoren, og vi ble med inn på rommet hennes. Her ble det mye det 
samme programmet som hjemme hos Olga. Vi drakk kaffe og spiste av kakeres
tene. Helga fikk kort og CD og et Samenes Venn. Hennes hørsel er svekket, så det 
ble hun som måtte holde andakt for de besøkende. Hun leste høyt og tydelig et 
par stykker fra Edin Holmes andaktsbok, blant annet over 1. Tess 5,16: Vær alltid 
glade! Hun leste også fra Bibelen Salme 23 og 24. Også fra Samens Venn og 
kommenterte noe av det hun leste. Vi avsluttet med Fader Vår og samstemt sang: 
Jesus, styr du mine tanker. Hun satte virkelig pris på besøket og det var vemodig 
og vinke til farvel – en trofast misjonskvinne i mange, mange år. 

Bilde lengst til venstre: 
Solveig og Annar 
besøker Helga med jevne 
mellomrom. I dag var de 
skyssfolk og døråpner for 
kretsens utsending.

Helga er glad i 
andaktsboken «For kvar 
dag» av Edin Holme.

Helga leser tekstmelding og hilsen fra Kola.
Foto: Solveig V. Johansen

Helga leser fra Salme 23. 
Foto: Solveig V. Johansen

Helga lytter til CDen og følger 
med på teksten.

Hilsen fra  
medarbeider på Kola
Kjære venner i Kristus! 
Jeg vet at dere har holdt på med 
misjonsforening i 97 år. Det er en lang 
tid, flere generasjoner. Deres sjeler 
brant for misjonsarbeidet og dere fikk 
mange til å være med. Dere stod på i 
deres tjeneste for å bidra med misjon 
og diakoni. Jeg er takknemlig for alt 
dere har gjort for misjonen. Jeg er 
Norges Samemisjons representant 
på Kola-halvøya i Russland på denne 
tiden. Og jeg arbeider med å tolke 
Guds Ord. Jeg er glad for at jeg er 
med på å spre Evangeliet blant men-
nesker. Jeg er også ansvarlig for dia-
konalt arbeid. Jeg takker Gud for den 
tjenesten jeg har fått her i livet. Jeg 
trives med å hjelpe andre. Det er det 
dere har gjort i masse år. Jeg vet at 
i dag er det siste møtet i foren ingen. 
Ja, nye tider kommer, og de brin-
ger forandringer med seg. Uansett 
så ønsker jeg dere Guds velsignelse 
over deres liv.

Med hilsen 
Svetlana Sedneva
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Godt å komme heim!
Tekst og foto: Øyvind Fonn

Inga Brevik Rødstøl bor nå i Isfjorden i Rauma kommune. Det 
er under ett år siden hun tok det store skrittet å flytte tilbake til 
hjembygda si. Da hadde hun bodd 25 år på Bømlo i Hordaland, 
og hadde de siste årene begynt å lengte tilbake til Romsdal.

Inga giftet seg i 1993 og flyttet til 
Bømlo hvor mannen hennes kom 
fra. Han døde etter bare seks års 

ekteskap, og dermed følte hun seg mye 
alene uten barn og slektninger der sør. 
Etter hvert som alderen gjorde seg gjel
dende, skjønte hun at det var for sent. 
Likevel var det noen som sa. Nå eller 
aldri! Dermed tok hun avgjørelsen, og 
det var en nevø av henne og kona hans 
som hjalp med alt det praktiske og det 
som ellers følger med å bosette seg på 
et nytt sted. Og de fortsetter med å følge 
henne godt opp.

Fra foreningsmøte til kretsmøte
Inga lærte å kjenne Norges Samemisjon 
i unge år. Hun ble med i en forening 
som kaltes «De unges …» Ja, hun har 
glemt resten av navnet. Det ble etter
hvert en god blanding av både yngre 
og eldre medlemmer. De møttes rundt 
om i hjemmene hver 14. dag. Da hun 
begynte å arbeide på konfeksjons-
fabrikk på Åndalsnes, måtte hun bo 

der i uke dagene. De andre 
i foreningen ville at Inga 
fortsatt skulle få være med, 
og flyttet møtene til lørdags
kveldene når hun kom hjem 
til foreldrene sine på Brevik. 
På møtene var det andakt, 
og noen holdt på med hånd
arbeid til basar, og henne 
ville de ha til å lese. For 
eksempel fra Samenes Venn.

Nærmeste nabo i grenda, var Peder 
og Klara Brevik. Han var emissær og 
reiste i kretsen og på landsbasis. Da 
synet ble dårlig, måtte han gi seg med 
det. Hun husker dessuten godt kretsse
kretær Knut Løvland. Han besøkte ofte 
Isfjorden, og han stod en tid i vekkelse. 
En gang deltok hun på et kretsårsmøte i 
Ulsteinvik.

– Da var både Løvland og Magne 
Gamlemshaug med. I uformelle sam
taler kunne de to plutselig slå over på 
samisk, for at vi andre ikke skulle forstå. 
Ja, det er mange gode minner fra tiden i 
Samemisjonen, sier Inga og smiler. 

Angrer ikke på valget 
Inga bor på et eldresenter 
og synes hun har fått en fin 
leilighet. Hun er avhengig 
av rullator og er lite ute på 
turer. Men hun synes hun har 
det bra, og har ikke angret 
en dag på flyttingen. Det er 
i Rauma hun hører hjemme. 
Selv om hun ikke kjenner så 
mange på hjemplassen sin 
lenger, så merker hun en ro 
og fred i hverdagen, som hun 
ikke hadde tidligere.

Men hun sitter ikke bare og 
ser ut vinduet og mimrer om 
gammeltida. Det er viktig å 

følge med i aviser og det som skjer. Hun 
leser Dagen og en rekke misjonsblader 
og prøver å støtte så mange som mulig. 
Dessuten er hun en ivrig lytter til John 
Hardangs mange bibeltimer og foredrag 
– ja, hun har ca 1 meter med CDer stå
ende i hylla. Og over der igjen, en sam
ling med solid oppbyggelseslitteratur. 
Hun kan se bedehuset fra stuevinduet, 
men det er vanskelig å komme seg dit 
med slitasjeskader i ene foten. Da er det 
godt å ha mye godt å både lese og lytte 
til, synes Inga.

Inga går mange turer frem og tilbake med 
rullatoren, når hun skal dekke på. Hun vil 
at gjesten skal sitte i ro og slappe av. Det 
er trolig de mange årene med ensformig 
arbeid på konfeksjonsfabrikker som gjør 
at hun i dag plages med ene foten.

Inga Brevik Rødstøl trives godt i sin nye tilværelse.

Inga har sans for god kristen litteratur. CDene med 
John Hardang er fin å lytte til når hun ellers ikke 
kommer seg ut på møter.
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Kretsårsmøtet for Oslo og 
Romerike krets 2019
Av Sigmund Fjære, forkynner i Oslo og Romerike krets

Lørdag 27. april hadde Oslo og Romerike krets av Norges Samemisjon 
kretsårsmøte på Høybråten bedehus i Oslo. Kretsstyreformann Bøye 
Vigdal ønsket velkommen og vi begynte med sangen «Gud, la ditt ord i 
nåde lykkes». Deretter ble vi i åpningsordet minnet om Josef. Han var så 
annerledes enn alle andre. Men Herren var med ham – derfor lyktes det 
for ham. Herren velsignet også omgivelsene på grunn av Josef. Hjertet 
hans var knyttet til Herren. Hvordan er dette for oss? Det er hjertefor
holdet det kommer an på i tjenesten vår.

Vi hadde besøk av Winnie og 
Leif Sverre Wiik, som sang for 
oss. Den ene sangen handlet om 

hvordan en troende ønsker å leve for 
Herren, en annen om tiden når kongen 
Jesus kommer igjen. Da høres basunen 
som forkynner seier og vi ser Ham som 
Han er. Når arbeidet kan være tilsyne-
latende uten frukter, så gir sangen «Han 
ger mera nåd» oss trøst og frimodighet. 

Jeriko
Alf Kristian Tellefsen, mangeårig arbei
der i Samemisjonen, var dagens taler på 
møtene. Han minnet om at vi bør være 
takknemlige for arbeidet som er blitt 
gjort før oss – for eksempel innenfor 
oversettelsesarbeidet til samisk.

 I bibeltimen brukte han byen Jeriko 
som en rød tråd. Den regnes for være 
verdens eldste og lavestliggende by, ca. 
400 meter under havet. Han leste 4. Mos 
22:1, hvor vi finner uttrykket «midt 
imot Jeriko», som også står flere plas
ser i Bibelen. Vi hørte videre om skjø
gen Rahab i Jeriko. Til tross for hennes 
liv, så gir hun et klart vitnesbyrd om 
Israels forhold til Gud. Hun opplevde 
også nåden fordi hun skjulte speiderne. 
Nåden setter strek over all menneskelig 

beregning, sånn at Rahab 
fikk plass i Jesu ættetavle. 
Bibelen forteller videre at 
den som bygde opp igjen 
Jeriko skulle miste sin 
første – og sistefødte sønn, 
og slik skjedde det. Guds 
ord bekrefter seg selv. 

Noe fra kretsårsmøtet
Samemisjonen driver fort
satt faste møter i Oslo på 
Lighthouse Coffee. Det er 
fire aktive foreninger igjen 

i kretsen. Regnskapet for kretsen viste 
en økning i inntektene på ca 100 000 
kroner.

Kretsstyret i Oslo og Romerike krets 
består nå av Bøye Vigdal (formann), 
Gerd Kristiansen, Erik Jan Billing, 
Helge Mangelrød og Sigmund Fjære. 
Harald Claudius er vara til styret.

 Det var 21 stk på årsmøtet.

Misjonsmøtet
Til åpning ble vi minnet om staven som 
Moses brukte. Bruker vi staven vår? 
Bruker vi Guds Ord i tjenesten vi står i? 

 I talen fortsatte Alf Kristian Tellefsen 
i Jeriko. På vei inn til Jeriko møtte Jesus 
en fattig og lam 
tigger. Og da han 
kom inn i Jeriko, 
møtte han en rik 
toller. Jesus er 
nemlig ikke bare 
de fattiges frel
ser, også de rikes. 
Jesus tok inn hos 
Sakkeus, som 
det var skjedd 
noe nytt med, og 
frelse ble huset 
hans til del.

Bøye Vigdal orienterte fra landsstyrets 
siste styremøte. Regnskapet for 2018 
viser ca 2 mill i underskudd. Under
skuddet i 2018 skyldes at pengene som 
var avsatt i fondet, gav mindre avkast
ning enn tidligere år.

 Videre orienterte han om omstillings
utvalgets arbeid. Spørsmålet er om man 
skal kutte utgifter eller øke inntekter, 
eller begge deler. Her ligger det kre
vende avveininger framover. Blant de 
faste giverne er flertallet eldre – det er 
derfor en rekrutteringsutfordring fram
over. Det arbeides med å flytte hoved
kontoret til et rimeligere sted å leie. Han 
sa også at Lars Nessa er valgt til ny nest
formann. 

 Videre fortalte Alf Kristian Tellefsen 
om boka han har skrevet som omhandler 
tjenesten han har hatt i Samemisjonen. 
Han beskrev den første turen med snø
scooter 9. mars 1965. Den skaffet han 
på forunderlig vis ved hjelp av troende 
venner. Hele vidden åpnet seg for ham. 
Mange timer med skigåing ble erstattet 
med korte scooterturer. 

 Han fortalte også om radio DSF. Det 
mangler en del av de programmene som 
Alf Kristian spilte inn i serien «Veien 
gjennom Bibelen». Han vurderer nå om 
han skal spille disse som mangler inn 
igjen, men det vil kreve voldsomt mye 
arbeid. 

 I forhold til de økonomiske utford
ringene som Samemisjonen står overfor, 
så mente Tellefsen at det var viktig å gi 
konkrete spørsmål og satsningsområder 
til misjonsfolket, for å øke inntektene. 
Forøvrig bør vi aldri si at dette gjør vi 
for samene, men heller med samene. 
Det er et viktig misjonsstrategisk prin
sipp.

 Det kom inn 8100 kr i kollekt på 
kretsårsmøtet. 

Noe av forsamlingen på kretsårsmøtet

Vi fikk høre sang av Winnie og Leif Sverre Wiik.
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Den ene familien består av mor, 
Aleksandra Khatansei og søn
nene, Kirill 17 år og Ilja 14 år 

gamle. Kirill går på yrkesskole og tar 
dataprogrammeringsstudier og Ilja er 
elev i 7. klasse. Aleksandra var gift med 
en reindriftsutøver som er av komifolk 
fra Lovozero, men så ble de skilt og 
Aleksandra med barna flyttet til Mur
mansk. Her ble hun ferdig med studier 
ved Teknisk universitet. Hun er utdan
net sosialarbeider, men det var vanske
lig å finne arbeid etter fagbrevet, derfor 
arbeider hun nå i en butikk. Far til gut
tene utbetaler farsbidrag, men på grunn 
av veldig lave lønninger til reindrifts
utøvere i Lovozero, er det ikke så mye 
Aleksandra mottar. I fjor høst tok hun 
opp et boliglån, og derfor er det ekstra 
vanskelig nå for tiden. Boligrente i 
Russland er mye høyere enn i Norge, og 
Aleksandra betaler 9,5 % i rente.

– Første gangen noen bryr seg om 
meg og mine gutter
Aleksandra er en positiv person, hun 
står på i livet og gir ikke opp: «Jeg 
takker alle som ikke er likegyldig og vil 
hjelpe andre mennesker. Jeg vil bare si 
at «Nabohjelp-støtten» er viktig for meg 
fordi jeg da klarer meg bedre i hver
dagen min. Dette er første gangen jeg 

får økonomisk støtte fra Norges Same
misjon – og dette er første gangen jeg 
opplever at noen bryr seg om meg og 
mine gutter. Det rører meg så mye. 
Tusen takk, og må Gud velsigne dere for 
deres innsats her i verden!»

Veldig glad for at suppekjøkkenet 
finnes
I vår ble det ny oppstart av suppekjøk
kenet i Revda i Lovozero kommune. 
Avtalen om drift av suppekjøkkenet er 
undertegnet fra 1. mars 2019 til og med 
31. mai 2020. Avtalen er undertegnet 
mellom organisasjonen Hjelp Kola og 
Gruvedriftsselskapet som lager mat, og 
skolen i Revda som gir oss skolekantina 
gratis. Midler til selve maten på suppe
kjøkkenet samles inn av Hjelp Kola 
(se Hjelp Kolas Facebook-side), mens 
Samemisjon dekker utgiftene til gjen
nomføringen av suppekjøkkenets pro
sjekt. Det er 90 barn som får varme mål
tider tre ganger i uka, mandag, onsdag 
og fredag. De kommer etter skoletimer 
og spiser før de går hjem. Listen over 
hvem som får dette tilbudet, utarbeides 
av skolepersonell og Natalia Duzhilova 
som er min medarbeider.

 Det er alltid flere som vil spise, og 
noen står og venter og ser om noen som 
er med på navnelista, ikke kommer. 

Men det er også slik at lærere sender 
enkelte barn med lapper om at disse skal 
få spise istedenfor noen som ikke kom 
på skolen denne dagen.  

Den 3. april spiste jeg på suppekjøkke
net, og maten smakte godt. Da traff jeg 
Veronika som er 9 år gammel, og går i 
3. klasse. Veronika takket så mye for 
maten de får. Jeg spurte om hva de synes 
om suppekjøkkenet, om det er en viktig 
støtte for dem? Veronika og de andre jen
tene sa med en gang at de er veldig glad 
for at suppekjøkkenet finnes i Revda. Og 
da Veronika var ferdig med å spise, kom 
hun løpende til meg og viste meg sitt fat 
som bekreftelse på at hun spiste opp alt. 
Og så smilte hun så skjønt til meg. 

Komigutter mottar støtte fra 
Norges Samemisjon 
Det er lenge siden vi har fortalt om hva som foregår på Kola. Vi driver fort
satt med prosjekter og med økonomisk støtte for studenter og familier 
som har dårlig råd. De fleste familiene bor i Lovozero kommune, men det 
er også to familier fra Murmansk som får støtte.

Det er fra og med 2019 inngått nøye 
avtaler med foreldre slik at bilder av 
barna på suppekjøkkenet kan publiseres. 
Foto: Svetlana Sedneva

En fornøyd Veronika på suppekjøkkenet i 
Revda. Foto: Svetlana Sedneva

Guttene Kirill og Ilja har en far som 
tilhører gruppen komier som driver med 
reindrift. Komiene er en finsk-ugrisk 
folkegruppe som for det meste holder til i 
Komirepublikken. En del komiere driver 
med reindrift på Kolahalvøya. 
Foto: Privat.
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Magnus Talset er en mann som 
har opplevd mye gjennom sitt 

96-årige liv. Han bor på Talset i Molde 
kommune. Han har vært trofast med 
i det kristne arbeidet, mest i søndags-
skolen og for Misjonsselskapet. Jeg 
ringer en dag og spør om det passer å 
komme for en prat.

På et lite småbruk ved Fannefjorden 
holder han til. Han har både traktor, 
båt og snekkerverksted. Det lukter av 
tyri når jeg kommer inn i gangen, og i 
ovnen ligger furuskier og varmer.

Bordet er ferdig dekket, like fint som 
da kona Else levde. Her er kaffe og 
kaker – og vafler som svigerdatteren 
har vært innom med. Jeg er ventet.

Vi snakker om løst og fast. Han har 
ganske nylig måtte gi fra seg sertifi
katet på grunn synet. Noen har vært 
innom og bedt for hans svekkede syn 
uten «ønsket» resultat. Men for ikke 
så lenge siden skjedde det noe som 
ble til hjelp. Han ligger i sengen og 
klokka er nok passert midnatt. Nær
radioen står på med kristent program 
på lufta. «Irenes kvarter» går over 
eteren. Han kommer på han skal be om 
å få godt syn igjen. Han ber inderlig 
og sier så amen. Akkurat da er Irene 
ferdig med kvarteret sitt og sangen 
Leid milde ljos toner ut i rommet.   
Lei, milde ljos, igjennom skoddeeim, lei 
du meg fram! Eg gjeng i mørke natt 
langt frå min heim, lei du meg fram! 
FØR DU MIN FOT; EG TRENG 
EI SJÅ MIN VEG, SÅ LANGT OG 
VIDT – EIT STEG ER NOK ÅT MEG.   
Det tok han som et bønnesvar. Det kom 
så kontant. Nå ville han falle til ro med 
dette. Han trengte ikke å se «så langt og 
vidt». Gud skulle lede ham.

Han leser ikke lenger selv. Men liker 
at andre leser. Jeg leser fra Elses bibel, 
og så ber vi og legger alt i Guds hender.

Mitt bønnesvar

Regelmessige møter i Lovozero, 
Revda og Kandalaksha

Det fortsettes med å forkynne Guds 
Ord på Kola. Norges Samemisjon 
samarbeider med Luthersk menighet i 
Murmansk som gjennomfører kristelig 
arbeid etter luthersk lære. Da er det sam
arbeid med presten Aleksandr Volchok. 
Dette er en av de viktigste virksom
hetene som Norges Samemisjon gjen
nomfører i Russland. Samemisjonens 
forkynnere var på Kola i januar, mars 
og april. I tillegg kommer også forkyn
nere fra Sverige og Finland, og presten 
Aleksandr Kudryavtsev kommer på 
faste besøk fra Sankt-Petersburg. Som 
resultat av dette felles arbeidet er, at 
nå holdes det regelmessig med møter i 
Lovozero, Revda og Kandalaksha som 
er tett steder i Murmansk region. Ivan 
Demko fra Lovozero er ferdig utdan
net i begynnelseskurs i teologi i Sankt- 
Petersburg i mars. Vi håper at han kan 
bli prest i Lovozero kommune. I Lovo
zero og Kandalaksha holdes det møter 
hver søndag. I Revda er det fast med 
møter hver onsdag. Folk i Revda kaller 
sine møter for bønnemøter. De møtes, 
så ber de sammen, synger salmer, leser 
i Bibelen og snakker sammen.

Alt makter jeg i ham som gjør 
meg sterk
Vi har nettopp feiret Påskehøytiden. 
Jesus har sagt: «Det er fullbrakt», og 
det er det vi skal tro på i livet. Jesus 
har gjort det aller viktigste for oss, han 
tok våres overtredelser og synder på 
seg, og det er det vi får hvile i, mens vi 
lever på denne jorden. Selv om vi har 
det tungt noen ganger, skal vi huske på 
at Herren er med oss, han har omsorg 
for sine barn.

I dag trakk jeg et kort med bibelvers, 
og jeg fikk: «Alt makter jeg i ham som 

gjør meg sterk» (Fil 4:13) For meg ble 
det en trøst. Bare i ham kan vi være 
sterke, og vi klarer oss i sorg og neder
lag.

Må Gud velsigne alle som tror på 
ham, og velsigne dem som ikke har 
lært til å kjenne sin Frelser ennå. Vi ber 
Gud: Søk dem ved Din Hellige Ånd! Vi 
vet at Du aldri vil gi opp, Du vil alltid 
banke på døra, mens det er ennå tid for 
dette ...  

Takk til alle som støtter arbeidet til 
Norges Samemisjon! 

Med vennlig hilsen 
Svetlana Sedneva   

Kirkete etter møtet med Kurt Olsen 
(i midten) den 8. april. Vi hadde det fint 
og sosialt. Kjekt med barn tilstede.

Besøk hjemme hos Tatiana Makarova i 
Olenegorsk. Tatiana hadde øyeoperasjon 
i november 2018. Selv om hun ble 
operert av den dyktigste øyekirurgen, 
var operasjonen mislykket. Tatiana 
hadde fem operasjoner til sammen, og 
var egentlig blind i flere måneder. Nå er 
synet kommet litt tilbake. F.v: Svetlana 
Sedneva, Tatiana Makarova og Nils 
Borge Teigen.

Matpakke til Ilja Kirichenko. Han er 
en arbeidsledig mann fra Lovozero, og 
prøver å finne seg arbeid i Murmansk. 
Ilja hadde ikke mat, og ikke penger til 
å kjøpe mat, derfor bad han om hjelp. 
Foto: Svetlana Sedneva



Sonja Elise Danielsen til minne
Selv om det nå 

er gått snart 
ett år siden Sonja 
Danielsen gikk 
bort, vil vi gjerne 
skrive et ord her i 
Samenes Venn til 
minne om henne.

Hun ble født 19. desember 1940 i 
Meråker. Foreldrene var Elias Sten 
Fjelner Stenfjell og Sofie Renberg 
Toven. De første årene bodde hun og 
foreldrene i en forholdsvis stor gamme 
ved Velte. Tyskerne var nærgående og 
de fant det best å flytte med reinflok
ken over til Sverige. Da Sonja skulle 
fraktes over, ble det en dramatisk tur 
pga. uvær. I 1946 flytter de tilbake til 
Meråker.

Internatskole kan være nødvendig 
for barn i reindriftsfamilier. Første 
skoleåret var Sonja elev ved Haviken 

Skolehjem ved Namsos som Same
misjonen drev. Siden ble det skole
gang på Sameskolen i Hattfjeldal og 
lokalskolen i Meråker.

Sonja møtte også Samemisjonen 
gjennom diakon Bertrand Nilsen. De 
så han komme på ski over vannet, og 
moren klaget over at de ikke hadde 
mat å by frem. Men Sonja sa de fikk 
gjøre som Jesus og servere fisk og 
brød (klappaskall) – og slik ble det.

I 13-årsalderen blir hun storesøster 
til lille Nelly. Og to år senere til Lise 
Ann Marie. Etter et år på Fredly folke
høgskole, blir det husmorskole og til 
slutt hjelpepleierutdanning.

I 1963 gifter hun seg med Nils 
Danielsen. Sammen driver de med 
rein i ulike distrikt mellom Snåsa og 
Meråker. De får 6 barn og disse blir 
også med i reindrifta.

Det ble også tid til andre oppgaver. 

Noen år var hun kirketjener i Meråker, 
og 25 år arbeidet hun på internatet ved 
sameskolen på Snåsa. Hun trivdes i 
det samiske miljøet og likte arbeidet 
mellom barna.

Sonja var også med i misjonsarbei
det og satt noen år i kretsstyret for 
Trøndelag krets. Hun fikk bo hjemme 
til det siste og døde den 22. juni på 
sykehuset i Levanger med sine nær
meste rundt seg.

En sørsamisk kvinne med forankring 
i tradisjonell reindrift, kall for barnear
beid og syn for menighets- og misjons
tjeneste er ikke lenger blant oss. Vi 
lyser fred over hennes gode minne. 

   Øyvind Fonn
Tidl. redaktør i Samenes Venn, Jon 

Olav Amundal, og søstrene Lise Ann 
Marie Renberg Fjelner Stenfjell og 

Nelly Anne Sofie Stenfjell Kråik har 
vært behjelpelig med informasjon.

Ny hjemmeside skal samle erfaringer med 
fornorskningspolitikken
Den nye hjemmesiden til Sannhets- og forsonings-
kommisjonen er lansert på fem minoritetsspråk, kvensk, 
sørsamisk, lulesamisk, nordsamisk, finsk, i tillegg til norsk 
og engelsk.

Kommisjonen, som ledes av tidligere statsråd Dagfinn Høybrå
ten, har fått i oppgave å granske virkningen og konsekvensene av 
fornorskningspolitikken som ble ført helt fra 1700-tallet og fram 
til 1960-årene. Nettsidene blir tilgjengelige på kvensk, sør-
samisk, lulesamisk, nordsamisk, norsk, finsk og engelsk.

– Det er viktig at alle skal få kommunisere på sitt eget språk, 
sier Høybråten.

 I tillegg til at man oppmuntres til å sende inn personlige 
beretninger på nettsidene, vil kommisjonen arrangere åpne 
møter og delta på arenaer der kommisjonen finner det hensikts
messig å være representert, som for eksempel ved de kvenske 
kulturdagene i NordTroms, på kvensk kalt Paaskiviikko.

 – For kommisjonen er det viktig å møte folk for å høre hva 
de har å fortelle. Dette skal gjøres gjennom åpne møter der 
hele kommisjonen er til stede, sier Høybråten.

 Han legger til at kommisjonen vil fortsette med møtene i 
årene framover.

Kommisjonen må være ferdig med sitt arbeid innen 1. sep
tember 2022 og skal overlevere sin rapport til Stortingets pre
sidentskap.

Av NTB. Publisert på utrop.no 10.5.19

Taus kunnskap kan redde liv i norske fjell
På samisk har alle steder et meningsfullt navn. Et navn 
som forteller om stedet. Et navn som kan redde liv.

Vi har lagt bak oss en av de verste snøskredvintrene i manns 
minne. I perioden mars 2018 til dags dato har totalt 14 perso
ner omkommet grunnet snøskred. I samme tidsrom har vi hatt 
over 1.500 søk og redningsoppdrag etter savnede personer i 
norske fjell. Samtidig er det svært få leteaksjoner etter samer 
som har gått eller kjørt seg bort på fjellet.

 Vi tror antallet døde og antallet søk- og redningsaksjo-
ner kan bli lavere dersom de som ferdes i norske fjell lyttet 
mer til det samiske språket og til folks lokalkunnskap.

 I moderne tid synes det som om den kunnskapen dessverre 
tapes eller neglisjeres. Vi tror mye av kunnskapen som kystsa
mene hadde i eldre tid om landskap, hav og vær, strømforhold 
i dag går tapt fordi det ikke lengre er i bruk.  Det er nå er på 
tide å ta tak i dette. Det er verdifull kunnskap, og den er ofte 
taus. […]

 Et annet viktig aspekt i sporet redningstjeneste, er språket. 
Det samiske språket er beskrivende og sammenlignet med 
norsk, så er det meget rikt i beskrivelse av naturen, været og 
andre naturfenomen. Språket forteller om hvilke farer som 
kan true, hva man skal verge seg mot og gjerne også hvordan.

 De samiske stedsnavnene er også beskrivende, både når det 
gjelder form og eventuell faregrad. Det er derfor trist når disse 
navnene oversettes til noe som ligner på norsk  uten å ha i 
seg den beskrivelsen som det samiske stedsnavnet betyr. I det 
opprinnelige navnet kan det ligge veldig viktig informasjon 
som går tapt for redningstjenesten.

Av politimester Ellen Katrine Hætta, Finnmark PD og
 politimester Tone Vangen, Nordland PD. Publisert på 

politiforum.no 10.5.19
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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

Kirsten Kulblikk  
til minne

Vi har hatt mange trofaste misjonsvenner i Rolvsøy Same
misjonsforening i Fredrikstad. Etter som årene har gått, er 
de blitt gamle og borte fra foreningen den ene etter den 
andre. Nå er de fleste av disse trofaste sliterne døde og 
hjemme hos Herren. Den siste var Kirsten Kulblikk som 
døde 20. januar og ble begravet fra Rolvsøy kapell den 
1. februar. Hun var født 28. juni 1923, så hun rakk å bli 95 år.

Jeg ble kjent med Kirsten da vi 
som familie flyttet hit til Rolvsøy 

og ble med i Samemisjonens virke 
her i distriktet. Da var Kirsten med 
i foreningen som kasserer noe hun 
fortsatte med i til sammen over 30 
år. Hun var en engasjert misjons
venn og fulgte med på det som 
foregikk i misjonen. Hun var ofte 
med på kretsårsmøtene og var aktiv 
med når vi hadde misjonsmesser og 
andre tilstelninger. Samenes Venn, 
bladet vårt, var for henne en selv
følge å abonnere på, og hun leste 
og fulgte godt med på arbeidet som 
misjonen drev rundt om i landet og etter hvert på Kola.

Jeg besøkte Kirsten mang en gang så lenge hun bodde hjemme, 
og i det siste da hun bodde på et aldershjem. Hun var heldig som 
hadde fått god helse og var klar i tanken helt til det siste. Bibelen 
lå alltid fremme og vi måtte dele Guds ord og be sammen. Da 
var hun som regel selv med og ba til Gud for det som lå henne på 
hjerte. Tror vi kan kalle henne et bønnemenneske som hadde stor 
betydning for misjonen og de mange som hun var opptatt av. Hun 
var opptatt av arbeiderne som hun husket på, og ville høre hvordan 
det var med de forskjellige. 

Tror vi begge syntes det var godt å «mimre» litt om tiden som lå 
bak, og da hendte det at vi snakket om hennes mor, som også var 
misjonskvinne. Da tok hun ofte frem sangen hennes, en sang som 
hun selv også var glad i: «Meg til frelse jeg intet vet, uten deg Guds 
Lam». Den ble av samme grunn også sunget en del i foreningen.

 En ting som Kirsten satte stor pris på, var når presten besøkte 
henne og de fikk dele Guds Ord, be sammen og dele nattverden. 
Det var høytidsstunder for henne.

 Kirsten ble enke da hun var 48 år gammel, og levde siden alene 
med sin datter. Vi kan jo bare tenke oss at det ikke alltid var like 
enkelt å få endene til å møtes, som aleneforsørger. Men Kirsten 
klaget aldri, noe som en av hennes søstre også gav tydelig utrykk 
for da jeg en gang besøkte henne. 

 Datteren stiftet etterhvert egen familie, så Kirsten fikk gleden av 
å bli bestemor og oldemor, noe hun var stolt og takknemlig for.

 Vemodig er det å tenke på at vi har mistet enda en trofast med
arbeider for misjonen og Guds rike.

 Vi takker Gud for Kirsten og lyser fred over hennes minne, sam
tidig som vi tenker på de som har mistet en av sine kjære.

      Bøye Vigdal

Hjemme hos Kirsten i 2013. 
Foto: Bøye Vigdal.
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Lena til minne
Lena bodde i Murmansk og fi kk bare leve 18 år. Hun døde den 29. april og ble 

begravet den 2. mai. Hun var født med vannhode, men levde greit med funksjons
hemningen i barneårene. Ved 13-årsalderen mente legene hun burde ta operasjon. 

De trodde det ville gå godt. Det gjorde det ikke. Hun ble liggende i koma i ett år. 
Siden kom hun til bevissthet, men ble sengeliggende og var bare hjemme.

Jeg var så heldig å få møte henne i november 2017 
sammen med Kurt Olsen og Svetlana Sedneva og to 
norske ungdommer. Jeg 

sa til mor Valentina: – Du er 
en tapper mor! Hvorpå hun 
svarte: – Har Gud gitt meg 
denne oppgaven, vil han 
også gi meg styrken som 
trengs.

Det var mange som husket 
på Lena, mor Valentina og 
lillesøster Liza. Fra en pin
semenighet i byen kom det 
ukentlig personer som hjalp 
til med vask og stell i et opp
blåsbart badekar. Den luther-
ske kirken og Anna Volchok 
hadde løpende kontakt med 
mor gjennom besøk og tele-
fonsamtaler til oppmuntring. 
Elvebakken læstadianske menighet skaffet en god seng 
som gjorde hverdagen enklere, og Lena var mye i menig
hetens bevissthet. Kolasamarbeidet skaffet en god rulle-
stol og bidro med økonomisk hjelp gjennom den Luth-
erske menigheten i Murmansk, også til begravelsen. 
Kolasamarbeidets team besøkte henne i slutten av mars. 

Da Kurt Olsen fra Samemisjonen var i Murmansk i april, 
ønsket han på ny å besøke familien. Men Lena var da så 

sliten at hun trolig ikke ville 
greie å ha gjester hos seg. Fra 
vennene på Sørlandet ble det 
sendt blomsterhilsen i anled-
ning begravelsen.

Lena kunne ikke snakke, 
men forstod når folk snak
ket. Da kunne hun gi et tegn 
med hånden, smile eller gråte. 
Hun har fått høre små andak
ter og vitnesbyrd av dem som 
besøkte henne, gjennom ord og 
gjerning. I dette hjemmet ble 
det båret fram «åndelige offer, 
slike som er Gud til behag ved 
Jesus Kristus» (1. Pet 2:5) – 
både av kristne menigheter i 
Murmansk og Alta, og organi

sasjoner og institusjoner med base i Tromsø, Flekkerøya 
og Bergen. Hun samlet dem alle – til felles innsats og 
tjeneste i Guds rike. La oss huske på mor og søster i bønn!

Vi lyser fred over Lenas gode minne.
Red.

Fra besøk hos Lena og søsteren Liza og mor Valentina 
Petrova desember 2017. Et strikket sengeteppe fra 
Sesam Frivillighetssentral i Bergen ble overrakt. 
Mor tillot at misjonen brukte dette bildet i brosjyre-
materiell og lignende. Foto: Alfred og Karoline Fonn.

Vær stille for Herren!  Salme 37:5
(...) Det er den indre stillhet som er den viktigste. I en urolig 
sjel har Gud så vanskelig for å tale. Ved et opprevet indre og 
et for jaget sinn utviskes ethvert inntrykk du får fra Gud og den 
evige verden. Det får ikke tid til å feste seg. Du blir overfl adisk 
og intetsigende i din kristendom. Herrens velsignelse er sam -
menlignet med dugg. Men duggen faller bare i stille netter. 
Et menneskes sjel skal være som et tjern der gjen speiler 

himmelen;  men hvor ikke tjernet ligger stille blir der intet 
speilbilde. Stillhet og tro! Den vantro er hvileløs og urolig. 
Den som er plaget av bekymringer, er nervøs og engstelig. 
Men den som regner med Gud, er stille og tillitsfull. I stillhet 
og tillit skal eders styrke være. Den som tror, haster ikke. 
Lær troens hvile. Vær stille for Herren.

    Fra andaktsboka Hvil eder litt av Fredrik Wisløff 


