Høring om Strategiplan for samisk kirkeliv 2019-2029

Høringsnotat

1.

Bakgrunn

Kirkemøtet vedtok Strategiplan for samisk kirkeliv i 2017 (sak KM 07/11), gjeldende fra 2012
til 2016. Planperioden ble vedtatt forlenget ut 2018 av Kirkerådet i sak KR 32/16. Samisk
kirkeråd vedtok i sak 8/16 å sette i gang prosessen med å evaluere for å legge opp til en
revidering av Strategiplan for samisk kirkeliv.
På bakgrunn av evalueringen og kontaktmøter med aktuelle samarbeidspartnere legger
Samisk kirkeråd med dette fram et forslag til revidert Strategiplan for samisk kirkeliv
gjeldende fra 2019 – 2029. Strategiplanen gjelder alle ledd i Den norske kirke, Samisk
kirkeråd har ansvar for å samordne arbeidet.
Høringen innledes med å beskrive visjon for samisk kirkeliv som samsvarer med den
visjonen Kirkemøtet har vedtatt for Den norske kirke i helhet (KM 7/14, KR 14/18, KM 7/18).
Visjonen har fått sju strategiske mål etter Kirkemøtet 2018, følgende to strategiske mål er
ivaretatt i strategiplanen: “Kunst- og kulturuttrykk er ein del av kyrkja sitt liv” og “Kyrkja
skaper trygge rom.” Av ressurs- og tidsmessige hensyn er ikke disse to beskrevet i denne
omgang, men er ivaretatt i flere kapitler i del 4 Strategidel.
Strategiplanen er videre foreslått delt inn i en prinsipiell del og en strategidel.
I del 3 Prinsipiell del beskrives bakgrunnen for det kirkelige, samfunnsmessige og kulturelle
landskapet strategiplanen orienterer seg i. I denne delen refereres det til det grunnleggende
for samisk kirkeliv; teologisk, politisk, juridisk mm. I denne delen er det tilstrebet å få
beskrevet dette så nært fakta som mulig. Kommentarer til formuleringer i denne delen er
ønskelig.
I del 4 Strategidel, er bygd opp slik at hvert handlingspunkt har ulike mål hvor langt samisk
kirkeliv er i 2029, og senere i kapitlet er de foreslåtte strategiene for å oppnå de ulike målene
beskrevet.
Respondentene bes reflektere både over om målene er realistiske, og om det er riktig strategi
for oppnåelse målene. I dette høringsnotatet er det stilt noen aktuelle spørsmål til hvert tema,
men samtidig ønsker Samisk kirkeråd gjerne tilbakemeldinger utover spørsmålene.
Samisk kirkeråd ber også de ulike instansene om å merke seg de ulike typene ansvar som er
foreslått gitt. Det bes gitt tilbakemeldinger på dette.

2.

Høringsspørsmål til del 4, Strategidel

4.1 Samisk språk og innhold i kirke- og gudstjenesteliv
•
•

Hvordan øke antall ansatte og frivillige medarbeidere med kompetanse i
samiske språk og kultur?
Hvordan øke andelen liturgiledd i gudstjenester på samiske språk?

4.2 Samisk innhold i trosopplæringa
•
•

Hvordan styrke trosopplæringen for barn i samiske miljø?
Hvordan ivareta samisk innhold i trosopplæringen der samer er i mindretall?

4.3 Diakoni
•
•

Hvordan kan samers behov for språk- og kulturforståelse møtes i det
diakonale arbeidet i menighetene?
Hva slags kompetanse kreves for diakoner og diakonimedarbeidere i samiske
områder i framtiden?

4.4. Dialog og forsoning
•
•

Hvordan kan menigheter bidra i dialog- og forsoningsarbeid som er aktuell i
samisk kontekst?
Hvordan kan Den norske kirke samhandle og samarbeide med læstadianske
forsamlinger og organisasjoner knyttet til det samiske samfunnet og samisk
kirkeliv.

4.5. Rekruttering, kompetanse og fagutvikling
•
•
•

Hvordan rekruttere flere til frivillig arbeid og engasjement for samisk kirkeliv?
Hvordan få flere samer til å velge kirkelig utdanning?
Hvordan øke kompetansen i samisk språk, kirkeliv og samiske kristne
tradisjoner blant ansatte i Den norske kirke?

4.6 Kultur
•
•

Hvordan kan ulike kulturuttrykk fra samisk tradisjon være til støtte i det
gudstjenestelige liv og menighetsarbeid?
Hvordan kan samisk salmesang og kirkemusikk i ulike områder bevares og
videreutvikles?

4.7 Demokrati
•
•

Hvordan kan rekruttering av samiske kandidater til kirkevalg gjøres på en god
måte?
Hvordan styrke samarbeidet mellom Samisk kirkeråd og samiske
representanter i bispedømmeråd og menighetsråd?

