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Til Samisk kirkeråd 
 
Søknad – anmodning om uttalelse 
 
Vedlagt ligger vår prosjektbeskrivelse angående «Utvikling av en helhetlig plan for lulesamisk kirkeliv 
i Den norske kirke». 
Som ledelsen i Samisk kirkeråd er kjent med har vi i lulesamisk område i en lengre tid nå, hatt en 
omfattende prosess for å utvikle et prosjekt der målet er å få bedre grep om lulesamisk kirkeliv. 
 
Til grunn ligger det en erkjennelse om at kirken og det lulesamiske folket trenger en plan og et 
innhold i lulesamisk kirkeliv som på en annen måte enn hittil reflekterer og gir rom for lulesamisk 
språk, kultur, liv og tro.  
 
Arbeidet med å utvikle den vedlagte prosjektbeskrivelsen har sin forhistorie i det arbeidet de to 
menighetsstabene i Tysfjord og Hamarøy gjorde i 2018 og 2019 på bestilling fra den kirkelige 
fellesnemnda i Tysfjord og Hamarøy. Gjennom dette arbeidet ble det veldig tydelig for oss både hva 
vi har og hva vi mangler. Her viser vi til rapporten som ble utarbeidet og som er oversendt tidligere. 
 
Arbeidet med prosjektbeskrivelsen har pågått siden juni 2019.  
Underveis har vi hatt flere møter med viktige samarbeidsparter og aktører som alle har bidratt med 
gode innspill og bidrag til prosjektbeskrivelsen. 
 
På følgende møter er prosjektet og den foreliggende prosjektbeskrivelsen diskutert: 

21. juni 2019 – Møte med Generalsekretær i Samisk kirkeråd Risten Turi Aleksandersen 
30. august 2019 – Møte Leder i Samisk kirkeråd Sara Ellen Anna Eira og Gen sekr Risten Turi 
Aleksandersen 
7. november 2019 – Prosjektbeskrivelsen ble drøftet og behandlet av Menighetsrådet i Tysfjord og 
Hamarøy 
6. januar 2020 – Møte med Prosten i Ofoten Jan Egil Ingebretsen 
8. januar 2020 – Møte med Direktøren for Árran lulesamiske senter Lars Magne Andreassen 
10. januar 2020 – Møte med Sør-Hålogaland bispedømme, Stiftsdirektør Jan-Kjell Jonassen og 
rådgiverne Brita Bye og Omar Aardal 
 
I siste fase har vi også hatt dialog med biskop Ann-Helen Fjeldstad Jusnes i forhold til prosjektets 
forankring og finansiering. I denne dialogen er det blitt klart for oss at finansieringen av prosjektet vil 
være avhengig av en tydelig forankring i de sentralkirkelige strukturene.  
 
For å komme videre ber vi derfor om at prosjektbeskrivelsen allerede nå behandles av Samisk 
kirkeråd. Vi ber om at Samisk kirkeråd gir prosjektet sin anbefaling slik at vi kan komme videre i 
dialogen med bispedømmeråd og kirkeråd om finansiering. 
 
Vedleggene ettersendes mandag. 
 
Med vennlig hilsen 



Tanja Knutsen 
Kirkeverge 
 


