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Årsplan 2019 for de sentralkirkelige organ 
  

 

Sammendrag 
 
Årsplanen for de sentralkirkelige råd for 2019 følger et annet oppsett enn tidligere. I 
desember skal Kirkerådet drøfte vedlagte dokument, Årsplan 2019 for de sentralkirkelige 
råd, som inneholder forslag til to satsingsområder; dåp og økt digital satsing. Dokumentet 
inneholder også mål- og resultatindikatorer som oppfølging av Kirkemøtets 
visjonsdokument, samt en risiko- og sårbarhetsanalyse. Kirkerådet vedtar også budsjettet for 
2019. 
 
Det utarbeides også en mer detaljert årsplan som inneholder andre prioriteringer og tiltak i 
de ulike avdelingene. Denne planen vedtas administrativt etter at Kirkerådet i desember har 
vedtatt de overordnede føringene og budsjettet. 
 
Samisk kirkeråd (SKR) får sakspapiret som går til Kirkerådet, med mulighet til å 
kommentere det. Innspillene oversendes til Kirkerådets møte i desember. 
 
I tillegg får SKR dette sakspapiret som redegjør for prioriteringer innenfor SKRs 
arbeidsområder i 2019.   
 
Rådet bes særlig om å kommentere forslag til prioriteringer. Kommentarene tas med i det 
videre arbeidet med planen, som godkjennes administrativt etter at Kirkerådet i desember 
har vedtatt de nevnte plandokumenter og budsjett.  
 

 
 

 

Forslag til vedtak 
1. Samisk kirkeråd har følgende kommentarer til prioriteringer for Samisk kirkeråds arbeid 

i 2019: 
- 

 
 
 
 
 



  
 

Saksorientering 
 

Bakgrunn 
 

1) Kirkerådets satsingsområder 
 
Kirkerådets administrasjon ønsker en tydeligere prioritering for det sentralkirkelige arbeidet i 

for 2019. Sakspapiret til Kirkerådet foreslår derfor to satsningsområder: dåp og digital satsning. 

 

SKR vil støtte opp om disse satsingene gjennom disse tiltakene: 

 
Dåp  

 Bidra til at menigheter har gode rutiner for å etterspørre om behov for samisk språk ved 

dåpssamtaler og andre trosopplæringstiltak. Det skjer ved kontakt med og veiledning av 

ansatte i bispedømmer og menighetskontor. Oppmuntre til gode rutiner for å synliggjøre og 

etterspørre samisk språk i deres arbeid.   

 Bidra til systematisert informasjon om samiske trosopplæringsmidler på ressursbanken og 

hjemmesider. 

 Utvikle 4 års bok på nordsamisk. 

 Arrangere samisk nettverkssamling for trosopplærere 

 
Digital satsing 

 Øke publisering på kirken.no/samisk.  

o Vi har etterhvert fått en del forskning på samisk kirkeliv. Her er det muligheter for å 

få forskere til å skrive kortere og mer lett tilgjengelige artikler om forskjellige temaer 

innen samisk kirkeliv.  

o Publisering av nettressurser som menighetsansatte og andre trenger til både 

gudstjenesteliv, trosopplæringsarbeid, diakoni, kirkemusikk osv. 

o Nettressurser i tilknytning til Strategiplan for samisk kirkeliv som etter planen skal 

vedtas av Kirkemøtet i 2019.  

 Bruke facebooksiden Ung i Sapmi mer i vårt arbeid. 

 Oversetting av tekster på våre hjemmesider til samisk. Sekretariatet i dag har ikke ressurser til 

å kunne ha en fullstendig firespråklig hjemmeside. I løpet av 2019 så må vi tenke ut hva vår 

strategi for flerspråklighet på kirken.no/samisk våre skal være. 
 

2) SKRs prioriteringer i 2019  
 

Nordsamisk koralbok  

Videreføring av prosjektet med å lage koralbok til Sálbmagirji I og Sálbmagirji II. Dette 

prosjektet får også eksterne midler. 

 

Oversetting av liturgier 

I Kirkemøtet 2019 skal ordning for hovedgudstjenesten vedtas. Dette skal oversettes til sør-, 

lule- og nordsamisk. Sekretariatet starter arbeidet med oversetting og kvalitetssikring i 2019. 

 

Sørsamisk salmebok 

Samisk kirkeråd vil i 2019 inngå et samarbeid med Svenska kyrkan om utgivelse av 

sørsamisk salmebok. Vårt bidrag vil være å oppnevne ressurspersoner som skal kvalitetssikre 

salmeboka, legge til rette for treffpunkter hvor man får sunget igjennom salmer og bidra med 

midler til trykking av boka.  

 

Utgivelse av nordsamisk bibel 

Samisk kirkeråd vil være en aktiv samarbeidspartner for Bibelselskapet under lanseringen av 

nordsamisk Bibel i Norge i august 2019. Lanseringen vil være i Kautokeino 23.-25. august 

2019. 

 



  
Samisk kirkeliv valgmøte 

I 2019 skal samisk kirkelig valgmøte arrangeres for første gang 27.-29.5.19. Dette blir en stor 

hendelse for samisk selv-  og medbestemmelse i Den norske kirke. Det skal velges samisk 

representant til Nord-Hålogaland og Sør-Hålogaland bispedømmeråd, og det skal nomineres 

medlemmer til Samisk kirkeråd.  

Valgmøtet vil også bestå av en faglig del som er Samisk kirkelivskonferanse. Tema for 

konferansen bestemmes i samråd med våre samarbeidspartnere for konferansen, VID - 

Kirkelig utdanningssenter Nord og de tre nordligste bispedømmene. 

 
Utgivelse av nordsamisk 4 årsbok 

Samisk kirkeråd vil i samarbeid med IKO utarbeide et manus til en 4 årsbok på nordsamisk. I 

arbeidet har vi et tett samarbeid med trosopplærere i samiske menigheter. Målet er en 

fireårsbok som støtter opp om trosopplæring som skjer i hjemmene.  

 

Ungdomsarbeid 

Kirkenes verdensråd skal arrangere en økumenisk samling for urfolksungdom i Japan i 2019. 

Samisk kirkeråd vil legge til rette slik at ungdommer fra norsk side av Sápmi kan reise dit. 

Samisk kirkeråd planlegger også å arrangere en økumenisk samling for arktisk 

urfolksungdom dersom vi får eksterne midler til det. 

 

Økonomiske/administrative konsekvenser 
Alle tiltak i planen forutsettes dekket innenfor ordinært budsjett i 2019. 
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