Samisk kirkelivskonferanse 2015
Torsdag den 28. og fredag den 29. mai ble Samisk kirkelivskonferanse avholdt ved Sydspissen
hotell i Tromsø med 55 deltakere.
«Samisk kirkelivskonferanse» er en tverrfaglig konferanse for ansatte i menighetene, ansatte på
bispedømmenivå, frivillige i menighetene, foreldre og foresatte i trosopplæringa, menighetsråds- og
fellesrådsmedlemmer og andre interesserte. Kirkelig utdanningssenter i nord (KUN), de tre nordligste
bispedømmene og Samisk kirkeråd har inngått et årlig samarbeid om planlegging og gjennomføring
av denne landsdekkende konferansen.
Biskop Olav Øygard fra Nord-Hålogand bispedømme åpnet konferansen, ved å dele noen tanker
omkring årets tema, og han vekta det å være både same og det å leve med funksjonsnedsettelser.
Dernest ble filmen «På min måte. Fra Edøy til verden» av Edøy og Fagerli 2013. Med påfølgende
samtale mellom Toril Edøy; rådgiver for likestilling av mennesker med nedsatt funksjonsevne i
Kirkerådet og spesialprest i Borg bispedømmeråd; Tor Ivar Torgauten.
Line Skum fra Kirkelig utdanningssenter i Nord (KUN) holdt hovedforedraget om inkluderende
diakoni og vektla menneskerettighetsperspektivet i diakonalt arbeid. Berit Frøydis Svineng Johnsen,
som har arbeidet med trosopplæring i Karasjok menighet i en årrekke, holdt innlegg om «Diakoni i
samisk kirkeliv – mer himmel på jord!», og viste film fra leirarbeid på fjellet og samiske tradisjoner knyttet til
samvær ute i naturen, i en kristen kontekst. Torsdag var det kveldsandakt med bønnevandring i Elverhøy

kirke, som var åpen for alle. Fredag den 29. mai var det mulig å delta på to av tre parallelle
arbeidsseminarer med tema «Diakoni i et inkluderende samisk kirkeliv» i et tverrfaglig perspektiv.
Innledere var Solvor Knutsen Turi som hadde Bertil Jønsson som respondent, Inger Johanne Dagsvold
som hadde Øystein Gjerdrum som respondent, og Aina Toven Malum som hadde Bierna Bientie som
respondent. Det var satt av god tid til samtaler og refleksjoner i seminarene og sosialt samvær mellom
arbeidsøktene, begge dagene.

Tema for årets konferanse var «Diakoni i et inkluderende samisk kirkeliv».
Med utgangspunkt i at den daglige praksis innenfor samisk kirkeliv kan oppleves inkluderende eller
ekskluderende, hadde arbeidsgruppa for konferansen valgt å legge vekt på hva som virker
inkluderende i diakonal praksis. Det å arbeide inkluderende forutsetter mer sosialt og kulturelt
fellesskap, mer individuell tilrettelegging for en fullverdig deltakelse i fellesskapet. Målet er at den
enkelte opplever både å bli møtt med omsorg, og å bli stilt krav til, for slik å ha mulighet til å bidra til
fellesskapet på en likeverdig måte.
Inkludering handler om at de individuelle menneskerettighetene gjelder for alle mennesker og for
alle gruppe, også urfolk. Da er likeverdighet et mål som skal etterleves i praksis. Det er hvert enkelt
menneskes subjektive opplevelse av å være en del av fellesskapet som avgjør om den daglige praksis
eller tiltak som gjennomføres er inkluderende eller ikke.

