
Samiske kirkedager
Mo i Rana 9.-11. august 2013

Hilsen ved Kirkerådets leder, Svein Arne Lindø

Takk for invitasjonen til å delta i samiske kirkedager 2013.

De tredje samiske kirkedagene arrangeres nå i Norge, med Samisk kirkeråd som sentral 
arrangør. Først var det i Jokkmokk i 2004, så i Enare i 2009. Nå er vi Mo i Rana.

Årets Samiske kirkedager åpner på FNs urfolksdag. Her skal klimaendringene og urfolks 
naturspiritualitet med utgangspunkt i hovedtemaet «Hellig jord! Hellig Ord» drøftes. I de 
senere årenes kirkelige miljø- og klimaengasjement har jeg ofte sett det er mye å lære av 
urfolks perspektiv på denne debatten. Den helhetlige forståelsen av mennesket som en del av 
hele Guds skaperverk, og respekten for alt det skapte, gir argumentasjonen en tyngde som ofte 
savnes blant vitenskapsmenn og økonomer.

Samiske kirkedager arrangeres nå for første gang i sørsamisk område. I kirkens arbeid med å 
tilrettelegge for samisk kirkeliv er det i seg selv betydningsfullt. Etableringen av en egen 
sørsamisk menighet i 2009  var viktig, og kirken har gjennom det bidratt til å synliggjøre 
sørsamisk kultur.

Jeg så i Rana Blad denne uken at Rana kommune nå har gitt ut en brosjyre (på sørsamisk, 
norsk og engelsk) om historien til samene i Ranaområdet. Det er gledelig at også kommunen 
gir tydelige signaler om at det samiske står sentralt i vår felles kulturhistorie. Informasjonssjef 
Geir Gisnås i Rana kommune oppfordrer i samme artikkel Ranas befolkning til å delta på 
disse kirkedagene. Det er bra at kommuneledelsen gir slik støtte til arrangementet.

Dette stormøtet i Mo i Rana er som tidligere samiske kirkedager, - og som samiske møter 
ellers - , grenseoverskridende. Det samiske folk finner sammen over nasjonsgrensene. Dere 
dyrker et fellesskap som ikke lar seg begrense av nasjonalitet. Det har stor betydning, ikke 
bare for dere, men for våre land og kirkene i de ulike landene. Det er noe dypere enn språk og 
nasjonalitet som binder dere sammen. Jeg tror vi alle må lære å tenke slik. Vi er deler av 
hverandres liv på godt og vondt. Skaperverket er ett, menneskeheten er én og kirken er én. Jo 
mer vi kan gripe av dette desto mer vil vi leve våre liv med respekt for helheten - og dermed 
for hverandre.

De 20 årene vi har hatt et Samisk kirkeråd i Den norske kirke har bidratt med mange viktige 
ting:
- Samisk kirkeliv er blitt en integrert del av Den norske kirke
- Forsoning mellom to folk og med fortidens overgrep
- Fornyelse av naturforståelse og nytt syn på skapelsesteologien
- Språkpolitisk bevissthet og betydelige bidrag i oversettelsesarbeid
- Rettighetssiden – retten til bruk av samenes land og vann
- Gi Den norske kirke internasjonale impulser gjennom internasjonalt urfolksamarbeid

For Kirkerådet er det viktig at leder for Samisk kirkeråd møter fast og slik kan bidra med 
samisk perspektiver i de fleste sakene.



Samisk kirkeråd har arbeidet for at det samiske kirkelivet ikke bare er for de spesielt 
interesserte. Programmet for disse samiske kirkedagene viser det samme. Her er det stor 
variasjon både i gudstjenestelivet og seminarene. Mange ulike kunstneriske uttrykk – teater, 
konserter, utstillinger, film osv. At det er en egen ungdomscamp med eget program viser at 
samiske kirkeliv satser på ungdommen. Det trengs i vår kirke!

Jeg tror vi trenger å meditere over det bibelverset som preger nettsiden for Samiske 
kirkedager 2013, «Ta dine sko av deg! For det stedet du står på, er hellig jord.» (2 Mos 3,5)

Jeg gleder meg over å få være til stede, og ønsker Guds velsignelse over de samiske 
kirkedagene 2013! 

Svein Arne Lindø
Leder i Kirkerådet
Den norske kirke


