
Festgudstjenesten ved Samefolkets 100-årsjubileum 6. Februar 2017 
fjerde drøftingsmøte 

erkebispegården trondheim og videorom tromsø/mo  

12. september, 2016 

 

 

 

Til stede:  

Samisk Kirkeråd v/ Vidar Andersen 

Prest i Sørsamisk område Einar Bondevik 

Trondheim Kommune v/ Rune Kjenstad og ida Marie Bransfjell, prosjektleder Tråante2017 

Domprost Ragnhild Jepsen 

Sokneprest Bodil Slørdal 

Domkantor Karen Haugom Olsen 

Rådgiver Håkon Olaussen (ref) 

 

Innledning/oppsummering:  

 

6. februar 2017 skal det avholdes to gudstjenester i NIDAROS domkirke i anledning 

jubileet. Den første (kl 1000) er innvielse av det nya alteret med samisk utsmykning. Den 

andre er selve jubileumsgudstjenesten (kl 1300), dom er et hovedarrangement under jubileet. 

Kongehuset er invitert.  

 

Begge gudstjenestene inngår i Tråante 2017 – feiringen av samefolkets jubileumsdag – og 

vil forholde seg til en periode med spesiell konsentrasjon av markeringer og begivenheter for 

den nasjonale feiringen.  

 

Komiteen behandler spørsmålsstillinger knyttet til innvielsen av alter med samisk 

utsmykning, et seminar over samme tematikk, eventuelle andre arrangementer i tilknytning 

til gudstjenesten, samt avklaring av gudstjenestens rolle og plassering i 

jubileumsprogrammet som sådan.  

 

Til dette referatet følger to vedlegg; 2017Altarvigsling (som er en skisse til 

innvielsesgudstjenesten) og Gudstjenesteplan (domprostens skisse til agende for 

jubileumsgudstjenesten). Sistnevnet dokument ble behandlet i møtet, og er (i vedlagte 

versjon) påført kommentarer og innspill som fremkom der (med rød skrift). 

 

 Drøftingsmøtet anser at domprost/staben i Nidaros domkirke jobber videre langs 

linjene lagt i møtet når det gjelder hovedgudstjenesten.  

 For innvielsesgudstjenesten bør domprost ta videre konatkt med E. Bondevik mtp 

utvikling av skissen som det ikke ble tid til å drøfte på møtet. Det bør være avklart før 

neste møte. 

 Det bør være dialog mellom domprost/Nidaros domkirke og Samisk kirkeråd om 

invitasjoner/ gjestelister. Preses rådgiver/Nidaros bispedømmeråd bistår i dette 

arbeidet. 

 

 

 



1. HOVEDGUDSTJENESTEN  

 

Drøfting; se vedlagt Gudstjenesteplan m/ kommentarer. 

Innspill fra Tråante2017 (Ida Marie); se under punkt 3. 

 

2. INFORMASJON OM UKESPROGRAMMET- TRÅANTE2017  

 

Informasjon og gjennomgang av politisk og kulturellt program for feiringen (jubileumsuka) 

ved prosjektleder Ida Marie Bransfjell. 

 

3. Diverse drøftingstema 

 

- Døvetolk. 

- Invitasjonsliste.   

 Samisk kirkeråd ser litt på aktuelle gjester og sender til hovedkomite for kordinering 

 Litt avhengig av kongelig representasjon og politiets evt vurderinger i forbindelse med 

det må det utvikles en plan for invitasjoner/deltagelse for de som IKKE er invitert. 

- Media? 

 Tråante2017 er i dialog med media. Foreløpig ingen signaler om TV-overføring av 

hovedgudstjenesten, men mulig radiooverføring. Et bør (av Tråante2017) vurderes 

ytterligere kommunikajson med NRK (som trolig må vurdere hvorvidt en slik 

markering er en del av sitt lisensgrunnlag og sammfunsoppdrag) 

- Tråante 2017 logoen – distribueres, brukes, synliggjøres 

- Pynting av domkirken (samisk flagg/lyssetting) 

 

 

 

Neste møte: 29. NOVEMBER. Kl 13-15. (Erkebispegården + div konf.rom) 

 
Trondheim 13. sept, 2016 
ho – ref. 


