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Kandidater til Samisk kirkeråd   
 
Jonhild Joma, Nidaros bispedømme, f 1945 
Yrke/stilling 
kommunejordmor 
Utdanning 
høyeste utdanning: jordmorhøyskolen 
Organisasjonserfaring 
medlem av hovedkomiteen som arrangerte samiske kirkedager i Enare 2009 
styremedlem i Den norsk jordmorforrening avd Nord Trøndelag 
kasserer og noen perioder sekretær i den lokale sameforeningen 
arb.formann lokal forening av NKS -Norske kvinners sanitetsforening 
Mens jeg var styrer på Røyrvik syke- og aldersheim tok jeg div. kurs i 
organisasjonsteknikk og administrasjon 
Tidligere/nåværende verv 
nåværende: fast medlem i samisk kirkeråd 
                  fast landsstyremedlem i Norges samemisjon 
                  varamedlem i namdal historielag 
tidligere: vara og senere fast medlem i Røyrvik menighetsråd 
                vara og senere fast medlem i Røyrvik kommunestyre, samtidig medlem av div.     
                 Kommunale råd og utvalg 
               vara til sametinget 
                styremedlem i helse-midt -Norge 
               styremedlem i samisk helseforskning 
                styreverv i saemien sijte på Snåsa 
                 styreverv i LND, lokal samisk kulturforening i Røyrvik 
                 styreverv i NKS – norske kvinners sanitetsforening 
 
 Mareno Mikkelsen, Sør Hålogaland, f 1947 
Yrke/stilling: Pensjonist 
 
Utdanning Handelsskole,folkehøgskole,div.kurs 
 
Organisasjonserfaring: Kommunestyret,formannskapet,leder i div.utvalg 
 
Tidligere/nåværende verv: Kirkeverge samisk kirkeråd , bispedømmerådet 
 
 
Ingar Nikolaisen Kuoljok, Sør Hålogaland, f 1966 
Yrke/stilling 
Advokat 
Utdanning 
Cand.jur 
Organisasjonserfaring 
Diverse 
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Tidligere/nåværende verv 
KISP, Kontaktperson Kirkens Ressurssenter, Plangruppa for samiske kirkedager 2009, 
Ressursgruppa for forsoningsprosjektet i Nord Salten. 
 
 
 
Kirsten Isaksen, Nord Hålogaland bispedømme, f 1939 
Yrke/stilling Journalist, NRK Sami radio 1976 – 2006 
                      Pensjonist  fra 2006 
Utdanning Samisk grunnfag 
 
Organisasjonserfaring  
 
Tidligere/nåværende verv   Bispedømmeråd, nord-samisk representant  2010 - 2011 
                                            Leder for utvalget for samisk kirkeliv    2010 
                                            Leder  for Nesseby menighetsråd  2006 – 2009 
                                            Leder  for  diakoniutvalget             2001 – 2006 
                                            Leder for   diakoniutvalget             2010 - 
                                            Leder for  LEVE Tana/Nesseby lokallag 
 
Leif Petter Grønmo, Nord Hålogaland, f 1943 
Yrke/stilling 

1. Pensjonist (pensjonert soknediakon aug. 2010)  
2. Radiomedarbeider i delt stilling i en kristen nærradio  

Utdanning 
Diakon med grunnutdanning som sykepleier, sosionom og pedagog 
Organisasjonserfaring 

� Fagpolitisk arbeid, vært med i flere ulike fagforeningsstyrer og lignende  
� Distriktskontakt i Kirkens Nødhjelp  
� Vært med i mange forskjellige  

Tidligere/nåværende verv 
� Lokal og fylkespolitiker  
� Ulike utvalg og råd i kommunen og fylkeskommunen  
� Med i ulike frivillige lag og foreninger lokalt og regionalt  
� + + +  

F.t.: 
� Vararepr.  styret for Kirkelig Utdanning i Nord  
� Vararepr.  representantskapet for Viken senter  
� I styret for Karasjok Kr.F.  
� Søndagsskolen i Karasjok  
� Nestleder for hovedutvalget i helse og sosial  
� Styreleder for krisesentret i Karasjok  
� I styret for Nord Norges diakonstiftelse  
� Planleggingskomite for Samemisjonsarbeidet i Karasjok  
� I styret for Finnmark søndagsskolekretsen  

Eventuelle andre relevante opplysninger 
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� Født og oppvokst i Karasjok  
� Samisk som morsmål  
� Jobbet  34 – 35 år i Karasjok og Kautokeino. Kjenner godt til samisk kirkeliv i 

Indre Finnmark  
 
 
Kandidater bosatt i Sør Norge 
 
John Erland Boine, Borg bispedømme f 1959 
 
Yrke/stilling 
Økonomikonsulent 
Utdanning 
Økonomisk. Teologisk/ missiologisk utdanning. 
Organisasjonserfaring 
Har vært/ er med i søndagsskolearbeidet/ speiderarbeid og leder innen fotball for barn og 
unge.  
Tidligere/nåværende verv 
SKR repr. i KN’s representantskap. Styremedlem i borettslagstyre. Har vært 
Samemisjons representant i IKO’s representantskap. 
Eventuelle andre relevante opplysninger 
Jobber som økonomikonsulent i Misjonsalliansen. Er opptatt av samisk kirkeliv og 
urfolks rettigheter.  
 
 
Mari Helander 
Yrke/stilling 
Opplysninger legges frem i møtet 
Utdanning 
 
Organisasjonserfaring 
 
Tidligere/nåværende verv 
 
Eventuelle andre relevante opplysninger 
 
 


