
HØRING OM STRATEGIPLAN FOR SAMISK KIRKELIV 2019 – 2029 

Uttalelse fra Snåsa sokneråd og prosten i Nord-Innherad 

 

1.Generelt 

Vi har lest planen og har ingen forslag til endringer i formuleringer. Vi synes planen 

balanserer fint mellom det ambisiøse og det realistiske. Vårt utgangspunkt er kontakten med 

det sør-samiske, så våre svar vil være preget av det. 

 

2. Høringsspørsmål til del 4. Strategidel 

4.1 Gudstjenesteliv 

Å øke antall ansatte og frivillige medarbeidere merd samisk kompetanse ser vi som en sak 

spesielt for de samiske institusjoner og organer, samtidig som menighetsråd oppfordres til å 

oppnevne f.eks. samiske gudstjenesteutvalg til å ta ansvar for gudstjenester med mer enn et 

par samiske innslag. 

I Snåsa og Nord-Innherad prosti har det vært en målsetting å ha nådehilsen og velsignelse på 

sørsamisk i alle gudstjenester. Vi tror ikke det er tjenlig å skulle ha flere samiske ledd. Da er 

det bedre å ha noen gudstjenester der det samiske innslaget er mer omfattende. 

4.2 Trosopplæring 

Å styrke trosopplæringen for barn i samiske miljø, ser vi som en oppgave for samiske organ, 

men vi vil gjerne ha samiske innslag i trosopplæringen for alle, uavhengig av mengden 

samiske barn som deltar. Dette er for å understreke det samiske som en ressurs for alle, bl.a. i 

forståelsen av Guds skaperverk – å leve med naturen og ikke imot den. 

 

4.3 Diakoni 

Det vil være gunstig å få samiske diakonimedarbeidere til å ivareta samers livsutfordringer, 

og samtidig kurse ikke-samer i samisk kulturforståelse, reaksjoner på sorg og kriser osv.  

 

4.4 Forsoningsarbeid 

Vi mener det er viktig at kirken arbeider sammen med den statlige sannhetskommisjonen, og 

er med på å avdekke kirkens bidrag til å holde samene nede. Det er også behov for tydelige 

oppgjør med urett i kirkens navn. Det var lenge vanskelig å få lov til å bruke samiske navn når 

en kom med barna til dåp. Mange prester krevde fornorskede utgaver av navnene. 

Samhandling med læstadianske forsamlinger er lite aktuelt i sørsamisk område. 

 

4.5 Rekruttering m.m. 

Dette ser vi igjen som et hovedansvar for samiske organer, men kompetansen blant ansatte i 

Den norske kirke kan vi øke ved kursing slik som i Nord-Innherad med kurs for prester og 

andre i samisk språk og liturgiske ledd, og kursing for trosopplærere i bruk av samisk kultur 

inn i trosopplæringen for alle. 

 

4.6 Kultur 

Det er viktig å få samiske kulturelle uttrykk inn i kirkene – reinshorn, reinsskinn, drikkekar og 

samisk kirkekunst, og gjerne legge inn en samisk salme. 



 

4.7 Demokrati 

Det er viktig at de som nominerer til kirkelige valg har en bevissthet om å rekruttere samiske 

kandidater. Det kan gjøres ved generelle oppfordringer i forkant av kirkelige valg. 

 

Denne uttalelsen er utarbeidet av Marja Leena Jåma, medlem av Snåsa menighetsråd og 

Gustav Danielsen, prost i Nord-Innherad og for tiden fungerende sokneprest i Snåsa. 


