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SØKNAD PÅ. PROSJEKTMIDLER SAMISK SALMESANG

Vedlagt fiølger søknad fra Kautokeino menighet på prosjektmidler samisk salmesang ved
diakonarbeider i menigheten.

Prosjektet er en videreføring fra fiorårets revitaliseringsprosjekt i menigheten <Vuoinnjalas
Lavlagat>.

Søknaden inneholder:
- Mål med prosjektet
- Tiltak og tidsperspektiv
- Arbeidsformer
- Organisering
- Budsjett

Vi håper på positiv tilbakemelding.

Med
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kirkeverge/daglig leder
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Ellen Kari A. Sara

diakonarbeider

Goahtediewa 2 Tlf. 78 48 6129 Fax:78 48 63 40



SAMISK SATMESANG 2OT7 - SøKNAD OM PROSJEKTMIDLER

Kautokeino menighet søker med dette om kr 20 000,- til menighetens videreføring av diakonens

prosjekt for å revitalisere og bevare den samiske tradisjonelle salmesangen og måten å synge på.

FORMÂL

Målet er menighetene i samiske områder skal få mulighet til å tilegne seg melodier med samisk

tonefølelse. Det er spesielt viktig at de yngre generasjoner får videreføre den samiske tonefølelsen

slik den fremkommer isalmene ide gamle åndelige samiske sangbøkene.

TITTAK

For å få til dette har vi planlagt følgende tiltak:

Holde samlinger for gamle og unge for å synge salmer. De gamle kan salmene og innehar den

samiske tonefølelsen naturlig, og derved vil de unge kunne få førstehåndskunnskap i dette på

disse sa lmesam lingene.

Dokumentere salmestundene ved å ta opptak for å kunne publisere dette senere i et eget
prosjekt.

4 salmesamlinger på tvers av aldersgrenser, landegrenser og menighetsgrenser- en samling i

Kautokeino, en samling i Karasjok, en samling i Finland - enten i Enontekio eller i

Karegasniemi- og en samling i Porsanger.

På samlingene blir det enkel bevertning

På samlingene bruker vi salmebøkene <Vuoiq¡jala5 Lavlagat>, Sálbmagirji l> og <Sálbmagirji

ll>. Diakonen vil ta med seg noen sangbøker som folk kan låne under salmetreffene.

Det er også mulig å bruke de åndelige sangbøkene <Turtelduvva> og <Sion girji> hvis disse

fins der samlingene skal være.

Før hver samling vil det bli gitt informasjon om at folk kan ta med seg også andre sangbøker

dersom de har det.

ARBET DSFORMER/ORGAN rSERr NG

Planlegge med menigheter vi allerede har kontakt med, og knytte nye kontakter med

menigheter vi ikke har samarbeidet med før.

Samarbeide med diakoner og andre ansatte, samt frivillige i egen og andre menigheter

lnformere om salmesamlingene.

lnvitere folk som kan salmene, og spesielt invitere unge som vil lære seg salmene.

Gjøre opptak av salmesang under hver samling.



FRAMDRIFTSPTAN

De fire salmesamlingene vil bli helgesamlinger, enten lørdag eller søndag. Vi planlegger å ha to eller

tre salmesamlinger før jul 2OL7 og en eller to samlinger på nyåret 2018.

BUDSJETT

Omsøkte beløp på kr 20 000,- skal dekke

lnnkjøp av opptaksutstyr

Kjø re god tgjø re I se r/ove rn atti n g

Bevertning

I nformasjon, pla nlegging

kr 3 000,-

kr 10 000,-

kr 5 000,-

kr 2 000,-


