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Sammendrag 
Tysfjord og Hamarøy menighetsråd har sendt oss en prosjektbeskrivelse over prosjektet 
Utvikling av en helhetlig plan for lulesamisk kirkeliv i Den norske kirke. De skal sende 
prosjektsøknaden vil Sør-Hålogaland bispedømmeråd og Kirkerådet, og ber Samisk kirkeråd 
om å komme med en uttalelse til saken. Denne uttalelsen vil bli lagt ved prosjektsøknaden.  
 
 
 

Forslag til vedtak 
Skriv inn teksten her. 
 
 
 
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
Tysfjord og Hamarøy menighetsråd har sendt oss en prosjektbeskrivelse over prosjektet 
Utvikling av en helhetlig plan for lulesamisk kirkeliv i Den norske kirke. Prosjektbeskrivelsen 
er utarbeidet på bakgrunn av et ønske om å legge til rette for og styrke arbeidet med samisk 
kirkeliv på premisser lagt av samene selv. Menigheten skriver i sin prosjektsøknad at  
 
«Lulesamiske perspektiver har hittil bare i svært liten grad kommet til uttrykk i lokalkirkens 
planer for diakoni og undervisning. Det er ikke utarbeidet noen helhetlig plan for lulesamisk 
kirkeliv, og det er heller ikke etablert noen særskilt organisering utover det ansvaret som er 
tillagt stillinger som prest, kateket og diakon i lulesamisk område.» 
 
I sin prosjektbeskrivelse viser de til at i sørsamisk område har dette arbeidet blitt ledet av 
samene i området selv, og at den organiseringen har ført til opprettelsen av Saemien 
åålmege. Et av suksessfaktorene med Saemien åålmege er nettopp det at det ble opprettet 
etter ønske fra sørsamene selv og at organiseringen av menigheten tar hensyn til 
bosetningsmønsteret til sørsamene. Sørsamene bor spredt på et område som er 1000 km 



  
langt fra nord til sør. Derfor ble valget med å opprette en kategorialmenighet en god løsning. 
For opprettelsen av sørsamisk menighet var det også et poeng at organiseringen med 
kategorialmenighet også kan være med på å bidra til økt fellesskapsfølelse mellom samer 
som bor langt fra hverandre. Denne erfaringen viser at styrken i lokale initiativ ligger i at de 
best kjenner til forholdene lokalt, og på den måten kan komme med gode forslag til hvordan 
arbeidet med kirkelivet kan organiseres. Den erfaringen tilsier at prosjektet til Tysfjord og 
Hamarøy menighet har et potensial til å kunne komme frem til gode måter å organisere 
arbeidet med kirkelige betjening for lulesamenes både i kjerneområdet og utenfor 
kjerneområdet. Dette poenget er ikke minst viktig for det diakonal arbeidet. Tysfjord 
menighet har de siste årene hatt en ekstraordinær situasjon med oppfølgingen av mange 
overgrepsutsatte i lokalsamfunnet. 
 
Et viktig moment som kom frem i arbeidet med opprettelsen av sørsamisk menighet var at 
en egen samisk menighet i sørsamisk område vil gi grunnlag for økt engasjement og en økt 
opplevelse av at dette er samenes eget arbeid. Målet med prosjektet til Tysfjord og Hamarøy 
menighet er også å utvikle en helhetlig plan for lulesamisk kirkeliv som ivaretar lulesamenes 
rett til kirkelig betjening på deres egne premisser. Konkret innebærer det arbeid for å se 
hvordan samisk språk og kulturuttrykk kan implementeres og brukes slik at lulesamisk 
identitet og trosliv styrkes, reflektere lulesamisk tros- og verdensanskuelse i møte med 
kirkes teologi og liturgi. Her nevner de som eksempel at deler av kirkens dåpsteologi er 
utfordrende både for en tradisjonell samisk livsforståelse og for førstefødt læstadiansk 
kristendomsforståelse. I prosjektet ønsker de å se på hvordan kirken og lokalmenigheten på 
en best mulig måte kan forstå og forholde seg til denne utfordringen?  
 
Det faglige arbeidet som prosjektet legger opp til vil være verdifullt for samisk kirkeliv. Det er 
i dag svært få om noen menigheter som aktivt arbeider med teologisk fagutvikling i samisk 
kontekst. Dette prosjektet er derfor kjærkomment og vil bidra til fagutvikling som hele det 
samiske kirkelivet i Den norske kirke vil nyte godt av. Dette prosjektet fokuserer på det 
lulesamiske området, noe som er viktig siden menigheten ligger i kjerneområde for 
lulesamisk språk. Samtidig vil sekretariatet peke på at nytteverdien av et slikt faglig arbeid vl 
være større fordi en god del av den samiske livsanskuelsen er lik over hele det samiske 
området. Det faglige arbeidet som er gjort ved Sámi allaskuvla i forbindelse med kurset Tro 
og livssyn i Sápmi har i tillegg vist at ulike deler av Sápmi har bevart ulike deler av den 
samme livsanskuelsen og de samme kristne tradisjonene. Ved å gjøre et slikt faglig arbeid, 
kan perspektiver fra det lulesamiske området bidra til å komplettere og utdype kunnskapen 
vi allerede har. Et faglig arbeid vil også dokumentere kunnskapen som dermed blir lettere 
tilgjengelig for kirkelige medarbeidere.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Skriv inn teksten her 
 
 
 
 
 
 


	Referanser:
	Sammendrag
	Saksorientering
	Økonomiske/administrative konsekvenser


