
Samisk kirkeråds arbeidsutvalg 

Telefonmøte 

16. oktober 2018 

 

Tilstede:  

Sara Ellen Anne Eira 

Margareth Ranberg 

 

Forfall: Oddvin Bientie 

Vara Siri Broch Johansen var innkalt, men var forhindret fra å delta.  

 

Fra sekretariatet: 

Risten Turi Aleksandersen 

Vidar Andersen 

 

Sekretariatet ønsket velkommen og gav en kort orientering om Samisk kirkeråds møte 28.-29. 

november i Trondheim.   

 

Saksliste:  

 

SKR-AU 2/18 Oppnevning av medlem og varamedlem til det økumeniske urfolksnettverket i Kirkenes 

Verdensråd 

SKR-AU 3/18 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til programkomiteen Samiske 

kirkedager 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

SKR-AU 2/18 Oppnevning av medlem og varamedlem til referansegruppa for det økumeniske 

urfolksnettverket i Kirkenes Verdensråd 

Samisk kirkeråd er invitert sammen med Svenska kyrkan og Evangelisk-lutherska kyrkan i Finland til å 

fremme kandidat med varamedlem som representant til Kirkenes Verdensråds referansegruppa for 

det økumeniske urfolksnettverket. Tore Johnsen var valgt på vegne av den nordiske regionen. De tre 

nevnte kirkenes sekretariater har i samråd avtalt at Evangelisk-lutherske kyrkan i Finland velger fast 

medlem, og Samisk kirkeråd i Den norske kirke varamedlem. Som fast medlem er forslaget Mari 

Valjakka, og Samisk kirkeråds sekretariat foreslår Hanne Øygard.  

 

Vedtak:  

Samisk kirkeråds arbeidsutvalg støtter forslag om Mari Valjakka som fast medlem, og Hanne Øygard 

som varamedlem til Kirkenes verdensråds økumeniske urfolksnettverk.  

 

                         

 

SKR-AU 3/18 Oppnevning av medlemmer og varamedlemmer til programkomiteen Samiske 

kirkedager 2021 

I følge Enarekonvensjonen skal det utnevnes personer til programkomiteen fra Norge, Sverige og 

Finland, utnevnt fra landenes organ for samisk kirkeliv. Den evangelisk lutherske kirken i Finland har 

bedt om to personer med vara til programkomiteen.  

Samisk kirkeråd har fått forslag på to personer og videre forespurt disse som også har takket ja til å 

sitte enten som fast eller varamedlem: Per Oskar Kjølaas og Bierna Bientie. Sekretariatet foreslår at 

generalsekretær også velges til medlem av programkomiteen, med vara fra sekretariatet.  

 

Vedtak:  

Samisk kirkeråds arbeidsutvalg velger følgende personer til medlemmer av programkomiteen for 

Samiske kirkedager 2021: 

-Per Oskar Kjølaas, vara: Bierna Bientie 

-Risten Turi Aleksandersen, som vara tiltrer ansatt i Samisk kirkeråds sekretariat 


