
Åpningshilsen Samiske kirkedager 2013.

Ved Sigfred H Jåma

Velkommen til de tredje Samiske kirkedager

Velkommen til våre brødre og søstre fra Sverige, Finland og Russland.

Velkommen til de Nasjonale Kirker i Sverige Finland og Russland.

Saemien Åålmege(SÅ)/     Samisk Menigmenighet i det sørsamiske område, er glade for at Samiske-

Kirkedager ble lagt til det sørsamiske området og hit til Mo i Rana

(SÅ)Samisk menighet er medlems basert,en må melde seg inn, eller at mor eller far

gjør det, og at en er medelemm i Den Norske Kirke. 

Saemien åålmegeraerieSÅR/ Samisk menihetsråd i sørsamisk område  består av fem medelemmer fire 
folkevalkte og Prest i sørsame område,og fem folkevalkte varamedelemmer.

SÅR/ Samik menighetsråd velger ett medelem og ett varamedelem, til Samisk kirkeråd.

SÅR følger sametingets valgkrets inndeling, vi er da under sametingets valgkrets 6.

Vi er underlagt Nidaros bispedømme dvs at Nidaros bispedømme også fungerer som vårt fellesråd. 

Våre arbeids oppgaver er: vanlig menighetsarbeid 

- Vi prioriterer barne og ungdoms arbeid. 
- Som når samiske barn døpes og har samiske tekster eller liturgi i dåpshandlingen får de en 

`bollere` fra SÅR  dette er et rund sølv smykke med en  kule og et kors ). 
- Det jobbes med en sør-samisk kirkebok for fire åringer. 

- Konfirmasjons arbeid:
- Vi arrangerer samisk konfirmasjons leir for andre år på rad. 
- Undervisningen legger vekt på at de skal bli trygg på en samisk kristendoms forståelse, bli 

trygg  på sin samiske kultur og identitet og bli trygg og få en forståelse for det samiske 
språket. 

- Konfirmantene får også en `bollere`i gave fra SÅR så fremt at de ikke har fått den i dåpsgave. 
- I sammenheng med konfirmasjons leirene har vi også skolert ungdommer og voksne til å være 

leder på konfirmasjons leirene. 

Vi støtter opp om liturgi arbeid (oversettelse av bibel bla).

Vi arrangerer: familie treff for menighetens medlemmer, eldre treff, gudstjenester (disse kan også være 
i samarbeid med andre samiske foreninger/menigheter). 

I SÅR`s administrasjon har vi 2 ½ stilling det er en: 



- diakon med 100% stilling
- leder i trosopplæring prosjekt 75 % i SÅR og 25% i indre Helgeland prosti. 
- Daglig leder 50% 
- Prest for sørsamer 100% 

SÅR er et prøve prosjek som skal evalueres denne høsten, dette prosjektet har pågått i fem år. Vi håper 
at vi får fortsette som en menighet og at dette blir en fast ordning. 

Vi vil også gi ros til program komiten for samiske kirkedager og håper at dere får noen fine dager her 
på Mo. Samisk kirkedager er et felles kirkelig arrangemang mellom Norge, Sverige, Finland og 
Russland. Jeg ser fram til å bli kjent med dere, dele fellesskapet og å dele guds ord. 

Sigfred H. Jåma

                                                                              
. 


