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Kirketekstiler og liturgiske klær 
 
 

Sammendrag 
I sak SKR 19/19 ga Samisk kirkeråd sekretariatet innspill til videre prosess i arbeidet 

med samiskinspirerte kirketekstiler og liturgiske klær. Sekretariatet har tidligere i 

prosessen foreslått å nedsette en arbeidsgruppe som skulle bistå Kirkerådet i 

arbeidet med å lage nasjonale retningslinjer og veiledning for bruk av 

samiskinspirerte liturgiske klær -og kirketekstiler i Den norske kirke. Arbeidet som 

er gjort i sekretariatet viser imidlertid at det vil være bedre at man i første omgang 

utarbeider et ressursdokument om samiskinspirerte kirketekstiler og liturgiske klær. 

Bakgrunnen er at vi trenger mer kunnskap om hvilke problemstillinger som kan 

dukke opp i godkjenningen av samiskinspirerte kirketekstiler og liturgiske klær. 

Bruken av ressursdokumentet vil bidra til kompetansegrunnlag som danner 

grunnlag for vedtak om retningslinjer senere. 

 

Forslag til vedtak 
Samisk kirkeråd ber sekretariatet arbeide videre med et veiledningsdokument om bruk av 

samiskinspirerte liturgiske klær- og kirketekstiler. 

 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
I sak SKR 19/19 ga Samisk kirkeråd sekretariatet innspill til videre prosess i arbeidet 

med samiskinspirerte kirketekstiler og liturgiske klær. Samisk kirkeråds sekretariat 

har arbeidet videre med saken og er i dialog med Kirkerådets sekretariat om 

prosessen. Sekretariatet har tidligere i prosessen foreslått å nedsette en 

arbeidsgruppe som skulle bistå Kirkerådet i arbeidet med å lage nasjonale 

retningslinjer og veiledning for bruk av samiskinspirerte liturgiske klær -og 



  
kirketekstiler i Den norske kirke. Slike retningslinjer vil kunne bli behandlet på KM 

2022.   
 

Etter nye drøftinger og med ny kunnskap mener SKR sekretariat at det i første 

omgang ikke bør lages nasjonale retningslinjer, men at resultatet av denne prosessen 

skal bli til et veilednings- eller ressursdokument for biskopene i Den norske 

kirke. Det finnes foreløpig for lite kompetanse om samisk kirkekunst både i Den 

norske kirke og ved utdanningsinstitusjonene. Derfor vil det på dette tidspunkt være 

mer formålstjenlig å lage et ressursdokument som biskopene kan bruke og med 

det samle erfaringer for videre prosess. Ved en slik utredning kan man etter noen års 

erfaring eventuelt utarbeide mer konkrete nasjonale retningslinjer. Sekretariatet ber 

derfor Samisk kirkeråd om å vedta at man i første omgang går videre med å lage et 

ressursdokument om samiskinspirerte kirketekstiler og liturgiske klær. 
 

På grunn av regjeringens smitteverntiltak og nedstenging av samfunnet i forbindelse 

med koronapandemien har SKR sekretariat ikke hatt kapasitet til å arbeide med 

saken så mye som ønsket. Videre kan det se ut til at myndighetenes 

reiserestriksjoner vil gjøre det vanskelig for en arbeidsgruppe å møtes. Derfor vil 

SKR sekretariat måtte ha en større rolle i denne prosessen. Slik situasjonen er nå og 

med stort behov for et slikt veiledningsdokument omgående, mener sekretariatet at 

det beste er om sekretariatet arbeider videre med saken uten en ekstern 

arbeidsgruppe. Ved at SKR sekretariat jobber med saken kan det i løpet av høsten 

arrangeres en konsultasjon digitalt med folk fra forskjellige fagområder. Innspill som 

kommer inn der vil da være en viktig del av sakens gang. I etterkant av en slik 

konsultasjon, vil det bli utarbeidet et utkast til et ressursdokument som kan sendes 

på høring til aktuelle høringsinstanser før behandling i Samisk kirkeråd. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Arbeidet med denne saken inngår i Samisk kirkeråds ordinære drift. 
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