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Kjære alle deltakere på årets Kirkemøte! 

 

Først vil jeg takke for invitasjonen til Kirkemøtet. Det er en ære for meg å få komme med en 

hilsen til dere, og for Sametinget er det en fin anledning til å bli litt nærmere kjent med Den 

norske kirkes øverste representative organ.  

 

Jeg setter veldig stor pris på at det blir satt fokus på samisk kirkeliv og samisk kultur på dette 

Kirkemøtet. Det er en fin synliggjøring av at vi er to opprinnelige folk i Norge. Jeg hadde også 

gleden av å delta på åpningsgudstjenesten i Tønsberg domkirke tidligere i dag.  

 

Dette setter en fin ramme om én av flere viktige saker jeg ser dere har på sakskartet disse 

dagene; nemlig Strategiplanen for samisk kirkeliv.  

 

Kirke- og trosliv har hatt en sentral plass hos mange samer, som også hos meg. Selv om det kan 

sies at det samiske folket historisk ikke alltid har vært invitert som hele mennesker inn i Den 

norske kirke, og det fremdeles er eksempler på at enkelte utrykk for samisk kultur og åndelighet 

kan oppleves som problematisk og vanskelig i kirkelige sammenhenger, så er den offisielle 

holdningen til samisk kultur, samiske verdier og samisk åndelighet i kirken endret, og samisk 

kirkeliv sees ikke lenger på som fremmed.  
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Den kristne tradisjon har blitt en del av det samiske folkets historie, og den har vært en viktig 

bærer av språklige, kulturelle og religiøse tradisjoner. Læstadianismen hatt en sentral plass for 

mange samer. Østsamene har en tradisjonell tilhørighet til den russisk-ortodokse kirke. Samisk 

kirkeråd ble opprettett i 1992. Det har blitt etablert en samisk menighet for sørsamisk område. 

Foruten å være et trossamfunn har kirken også vært en viktig bærer av språklig, kulturelle og 

religiøse tradisjoner som har samlet mennesker i livets ulike faser. 

Jeg er kjent med at nyansatte prester får mulighet til å lære samisk språk når de skal jobbe f.eks i 

Indre Finnmark, det er meget prisverdig. Det at gudstjenester og andre kirkelige handlinger 

foregår på folks daglig språk, det språk som er helt naturlig og samisk er hjertets språk for mange. 

Det å kunne bruke sitt eget språk i møte med kirka, høre gudsord bli forkynt på samisk.  Samtale 

med presten i en vanskelig livssituasjon, det burde være en selvfølge til alle som ønsket det.  

Derfor er det for meg, oss alle en stor milepæl i norsk og samisk kirkehistorie at Kirkemøtet 

denne uken skal behandle en sak om en Strategiplan for samisk kirkeliv. Ved å ta initiativ til en 

slik plan har Den norske kirke tatt et ansvar for å inkludere og sidestille samisk kirkeliv innenfor 

sin organisasjon, og for at samisk kirkeliv får utfolde seg i tråd med sin egenart.   

Sametinget har behandlet forslaget til strategiplan i plenum, og med vårt vedtak har vi avgitt et 

høringssvar til planen Vi ser fram til å følge Kirkemøtets behandling av dette viktige dokumentet 

for samisk kirkeliv.   

 

Lykke til med møtet og samtalene om kirken og dens virke. 

Takk for oppmerksomheten. 
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