
Velkommen til fagdag, onsdag 5. september kl 10.30-15.00 

i Steinkjer kirke (bruk inngangen mot sør, i sokkelen) 

Alle menigheter skal ha samiske element i trosopplæringa. Det er en utfordring for 

de aller fleste. 

Fagdagen er for alle som vil lære mer om det sørsamiske og hvordan det samiske 

kan ivaretas i menighetens arbeid, og da i trosopplæringa spesielt. 

Ansatte i trosopplæringsstillinger, prester, andre som jobber i menighet eller 

frivillige, alle er velkomne. 

Fagdagen er gratis og det gis reisestøtte og eventuelt kursstøtte. 

 

Vi er heldige og har fått med oss to dyktige medarbeidere: 

Meerke Leine Bientie, ansatt i trosopplæring i Saemien Åålmege (Samisk menighet i 

sørsamisk område), deler med oss av sin erfaring og kunnskap og gir oss både 

bakgrunnskunnskap og praktiske tips. 

Anne Lise Voll vil også bidra. Hun er ansatt i trosopplæringa i Nord-Innherad og har 

erfaring med å ta inn samiske element i trosopplæringa. 

Foto: Meerke Krihke Leine Bientie 
 

Program for fagdagen: 

10.30-10.50:      Morgensamling i Steinkjer kirke  

10.55-11.15       Presentasjonsrunde og dagsagenda  

11.15-12.00       Meerke: «Hva kan vi og vet vi om sørsamisk språk og kultur generelt?» Vi deler erfaringer og snakker 

sammen om hvor vi står i dag. Vi ser på hvilke forpliktelser vi har i trosopplæringen i «Samisk 

trosopplæringsplan».  

12.00-12.45       Felles lunsj 

12.45-13.15       Meerke: «Samisk trosopplæring- til glede og besvær» Kunnskap og bevissthet om hvordan og hvorfor 

samisk trosopplæring kan være til berikelse. Noen konkrete tips og ressurser. 

13.15-14.45       Anne Lise: «Hvordan ta inn samiske element i trosopplæringa, f eks i LysVåken» Hun vil dele erfaring 

med hvordan hun fikk kontakt med samiske miljø der hun fikk tips og ideer til ressurser til bruk i 

tiltakene. Vi skal bl a lære å flette bånd. 

14.45-15.00       Oppsummering og evaluering- takk for i dag.  

 

Pga mat og formingsmateriell må vi ha påmelding så snart 

som mulig og seinest mandag 3. september.  

Påmelding til va397@kirken.no  

Vi serverer tradisjonell samisk mat (inkludert gluten, 

sukker og laktose). Dersom du ikke kan spise noe av dette: 

Gi beskjed, slik at vi kan finne en ordning i fellesskap! 

Angående reisestøtte, se: https://kirken.no/nb-

NO/bispedommer/nidaros/tema/barnogunge/soknad-om-

reisestotte/  

Ang eventuell kursstøtte (gjelder ansatte i små 

prosentstillinger i trosopplæringa), se https://kirken.no/nb-

NO/bispedommer/nidaros/tema/barnogunge/soknad-om-

kursstotte/         Foto: Meerke Krihke Leine Bientie 

 

Spørsmål angående kursdagen? Ta kontakt med rådgiver Vigdis Aanderaa Aakre va397@kirken.no 45 85 44 32 

Arrangør: Nidaros bispedømmeråd i samarbeid med Nord-Innherad prosti 
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