
Livskraftig  
og Likeverdig?
Etnisk diskriminering  
som utfordring for samisk kirkeliv

30.–31.mai 2012
Sydspissen hotell, Strandveien 166, Tromsø



PrograM
Onsdag 30. mai:

10.00-10.30  Registrering
10.30-11.00  Velkomst og Åpning   
11.00-11.40  Etnisk diskriminering og helse blant samer – 

verdiorientering og holdninger i det nordnorske 
samfunnet. Forelesning v/ Ketil Lenert Hansen, 
forsker ved Senter for samisk helseforskning  
 

11.45- 12.05  Skiller diskrimering av samer seg fra annen etnisk 
diskriminering? Respons v/ Kari Helene Partapuoli, 
leder for Antirasistisk senter   

12.05-12.15  Pause   
12.15-13.00  Åpen plenumssamtale   
13.00-14.00  Lunsj   
14.00-15.00  «Ikke bli hårsår nå!» Om samevitser, 

hersketeknikker og erfaringer som samisk student i 
Tromsø. v/ Lillian Ballo (m.fl?)   

 Plenumssamtale   
 Pause    
15.30-17.00  «Han rev ned den muren som skilte.» Om å 

være kirke i møte med etniske spenninger - et 
bibelteologisk perspektiv. Foredrag ved Tore 
Johnsen, generalsekretær i Samisk kirkeråd. 
Påfølgende plenumssamtale

17.00-18.00 Fritid   
18.00-19.30 Middag   
20.00 Gudstjeneste    
 
tOrsdag 31. mai:

08.45-09.00  Andakt   
  Eget program resten av dagen for  

a) prestetjeneste inkludert kirketolktjeneste  
b) kirkemusikk  
c) diakoni og trosopplæring

11.45-12.45  Felles lunsj    
15.20  Felles avslutning   
15.30  Slutt   



Livskraftig  
og Likeverdig?
Etnisk diskriminering  
som utfordring for samisk kirkeliv

Ny konferanse – bredere samarbeid – felles møteplass
Samisk kirkeråd har i samarbeid med Kirkelig Utdanningssenter i 
Nord (KUN) i flere år arrangert en årlig «samisk verdikonferanse» 
med fokus på samisk trosopplæring. Fra 2012 erstattes 
trosopplæringskonferansen med en konferanse som har som 
mål å favne en større bredde av fagfelter i samisk kirkeliv: 
prestetjeneste, tolketjeneste, trosopplæring, diakoni og 
kirkemusikk. Vi kaller barnet for «Samisk kirkelivskonferanse», og 
samarbeidet er utvidet til å omfatte Nidaros, Sør-Hålogaland og 
Nord-Hålogaland bispedømmer. Visjonen er å skape en attraktiv 
felles møteplass for fagutvikling og nettverksbygging i samisk 
kirkeliv.

Konferansen går over to dager, der programmet første dag er 
felles for alle, mens andre dag brytes opp i parallelle fagspesifikke 
program. Ønsket er at hovedtema første dag gir resonansbunn 
for de fagspesifikke programmene andre dag. Inndelingen andre 
dag blir i hovedsak: 1 prestetjeneste inkludert kirketolktjeneste, 
2 trosopplæring og diakoni (diakonale perspektiver i 
trosopplæringen) og 3 kirkemusikk. Program første dag er 
i all hovedsak klart, mens detaljprogram for de fagspesifikke 
programmene andre dag kommer senere. 

Hovedtema: etnisk diskriminering
Hovedtemaet på konferansen – etnisk diskriminering – anser vi 
som svært aktuelt. Det siste året har det samiske vært gjenstand 
for sterk og til dels uverdig debatt i nordnorsk offentlighet, særlig 
knyttet til de større byene. Samtidig har ny og til dels urovekkende 
forskning på feltet blitt offentliggjort. Samtidig vedtok Kirkemøtet 
i fjor Strategiplan for samisk kirkeliv med visjonen «livskraftig og 
likeverdig», og vi er i første året for implementeringen av planen. 
Hva betyr det å være kirke i Sápmi i denne situasjonen? Hva sier 
forskningen om situasjonen? Skiller diskriminering av samer seg 
fra annen diskriminering? Hva erfarer våre studenter? Hva kan 
bibeltekstene si oss? Og hva betyr det for kirkens prestetjeneste, 
trosopplæring, diakoni og kirkemusikk? Hvilke verktøy har vi, og 
hvordan bruker vi dem?

Gjennom konferansen ønsker vi å bidra til økt bevissthet og 
beredskap blant kirkelige ansatte og frivillige, i møte med den 
pågående debatten. Konferansen ønsker å nå bredden av kirkelige 
ansatte og ellers interesserte. 



DEN NORSKE KIRKE

Samisk kirkeråd - Sáme girkkoráde  
Saemien gærhkoeraerie - Sámi girkoráđđi

Praktiske opplysninger:
Første konferansedag vil det være simultantolkning mellom norsk 
og nordsamisk. 

Alle soverommene ved Sydspissen hotell er holdt av for 
konferansedeltakere, 30.–31. mai. De som ønsker rom på 
Sydspissen hotell må selv kontakte hotellet for romreservasjon.
• Enkeltrom inkl. frokost kr 645,-
• Dobbeltrom inkl. frokost kr 845,-

Dette er veldig rimelig! Hotellet er lite og har kun 45 rom. 
Førstemann til mølla….

Når dere kontakter Sydspissen hotell, så si at dere skal ha rom 
i forbindelse med Samisk kirkelivskonferanse. Hver enkelt 
overnattingsgjest må gjøre opp for seg ved utsjekk, ved eventuell 
ettersending av faktura så må det avklares med hotellet på 
forhånd. 

Møtepakke og fellesmiddag på første konferansedag dekkes av 
Samisk kirkeråd. Andre konferansedag må deltakerne selv betale 
møtepakke (kr 375), dette gjøres opp direkte med hotellet før 
avreise. 

Påmelding, klikk her!

Husk påmeldingsfristen: 14. mai 2012!

Ved spørsmål angående konferansen eller påmelding,  
vennligst kontakt Samisk kirkeråd v/rådgiver Stein-Erik Anti,  

tlf. 23 08 12 33, epost: stein-erik.anti@kirken.no

https://response.questback.com/kirken/2xwx6jxwqc/

