
Vedlegg til KM 2.9/06  

Kandidatinformasjon Samisk kirkeråd 
 
Lederkandidat: Tore Johnsen 

 
Født:  28.01.1969 
Yrke:  Prest 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utdanning 
1992 Samisk grunnfag, Universitetet i Tromsø 
1996 3 mnd. Studieopphold knyttet til det teologiske urfolkssenteret Dr. Jessie Saulteaux 

Resource Centre, United Church of Canada 
1997 Cand.theol., Menighetsfakultetet 
1998 Praktikum, Menighetsfakultetet 
2005 SPP-3 modul: Samisk naturteolog – basert på nålevende tradisjoner og nedtegnede myter 
 
Yrkeserfaring 
1988-1993 Arbeider/forkynner i Norges Samemisjon (1988-1990 100 %) 
1994-1995 Konsulent i Samisk Kirkeråd (5 måneder 75 %) 
1998-2005 Deanu ja Unjárgga suohkanbáhppa / Sokneprest i Tana og Nesseby 
Vår 2003 Fung. stiftskap. for spredtboende samer, Nord-Hålogaland 
2006  Olavsstipendiat. Prosjekt: en samisk kontekstuell katekisme for unge/voksne 
 
Verv 
1993-1994 Varamedlem, Samisk Kirkeråd 
1993-1995 Medlem av en samisk arbeidsgruppe knyttet til KV’s studieprosjekt Theology of 

Life. Gruppen ble koordinert av SKR’s generalsekretær. Prosjektet resulterte i 
utgivelsen Vi bekjenner at jorden hører Herren til. Samisk Kirkeråd. Oslo 1996.  

1995-1998 Leder for samisk gudstjenesteutvalg i Oslo (Arbeidet ledet bl.a. fram til at Oslo 
bispedømme tok et formelt ansvar for samiske gudstjenester i Oslo fra våren 
1998. Utvalget fikk da navnet Samisk ressursutvalg i Oslo bispedømme.)   

 
Internasjonal / økumenisk erfaring 
1996 Delegat på KV’s verdenskonferanse for evangelisering og misjon, november, Salvador 
1996 Delegat på KV’s “pre-conference” konsultasjon for urfolk, november, Salvador 
1998 Deltaker på KV’s urfolkskonferanse i Karasjok, februar 
1998 Deltok som en av 4 urfolksrepresentanter i en skrivegruppe som på oppdrag av KV’s 

urfolkssekretær skrev urfolkenes grunnlagsdokument i forkant av KV’s 
generalforsamling i Harare: “Appeal for Indigenous Peoples: “Why are we still waiting?”. 
(http://www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/why.html)  

2003 Delegat på LVF’s generalforsamling i Winnipeg.  
 Predikant og ledende liturg på generalforsamlingens avslutningsgudstjeneste.

http://www.wcc-coe.org/wcc/what/jpc/why.html


 

 
 Bidro til etablering av en egen urfolksgruppe under generalforsamlingen. 

Prosessen ledet fram til vedtak av et eget urfolksprogram i rammen av LVF. 
2005 Delegat på KV’s verdenskonferanse for evangelisering og misjon,  Athen 
2006 Delegat på LVF’s urfolkskonsultasjon i Karasjok, 20.-24. september. 
 
Teologiske arbeider 
1996 Artiklene “Farsarven” og “Trofasthet i alle mine relasjoner” i: Vi bekjenner at jorden 

hører Herren til. Samisk kirkeråd, Oslo. 1996 
1997 In the Circle of Life: en analyse av nord-amerikansk urfolksteologi og vurdering av dens 

overføringsverdi til en samisk-kirkelig kontekst. Spesialavhandling MF. 1997. 54 s. 
(Forskningsprosjektet var støttet av Norges Forskningsråd, Samiske studier og samisk 
forskning) 

2005 Sámi luondduteologiija / Samisk naturteolog - på grunnlag av nålevende tradisjonsstoff 
og nedtegnede myter. Stensilserie D nr. 04. Institutt for religionsvitenskap, Det 
samfunnsvitenskaplige fakultet, Universtitet i Tromsø. Tromsø 2005. 118 s. 

2006 Under arbeid: Skriver dette året på en samisk kontekstuell katekisme for unge voksne / 
voksne med tittelen Jordens barn, Solens barn, Vindens barn. Katekismen er et forsøk på 
å formulere kristen tro i bevisst dialog med samisk kultur, historie og åndelighet.  

 
Annet 
2004 Predikant under åpningsgudstjenesten, samt én av to hovedliturger på åpnings- og 

avslutningsgudstjenestene under de første Samiske Kirkedager, Jokkmokk, 2004. 
2005 36 av mine salmeoversettelser er trykt i den nye nordsamiske tilleggssalmeboken 

Sálbmagirji II, Verbum forlag, 2005. 
 
Spørsmål 
a. Hva er etter din oppfatning kirkens hovedutfordring i Sápmi i dag?  
Å fremme et bilde av Kristus og kristentroen som fremstår som troverdig og relevant i møte med 
samisk kultur, historie og samfunnsliv.  
  
b. Hvilket standpunkt, med begrunnelse, har du inntatt i kirke/stat-debatten? 
Jeg vil bruke tid til å sette meg grundigere inn i debatten og argumentene før jeg går ut med mitt 
standpunkt.  
  
c. Hva vil være den viktigste, og vanskeligste, utfordringen for deg som leder i kommende 
periode?  
Samiske kirkedager i 2004 ble et sterkt uttrykk for den voksende viljen i samisk kirkeliv i forhold 
til å ta med seg sin kultur og historie inn i troens rom. Den viktigste utfordringen som leder i 
Samisk Kirkeråd blir å sørge for at impulsene herfra ikke dør hen, men gis rom til å vokse på 
ulike plan i samisk kirkeliv. Dette blir kanskje også den vanskeligste utfordringen da store deler 
av samisk kirkeliv av historiske grunner har vanskelig med å forholde seg til sin samiske 
kulturarv og historie. Som leder blir det derfor viktig å fremme denne saken i respekt for de 
gamle. Samtidig vil jeg oppfordre de gamle til å lytte og vise forståelse i denne saken. Når unge 
samer i dag ønsker å se sammenhengen mellom kristen tro og samisk kultur handler det ikke om å 
forkaste den kristne arv de har fått av de gamle. Det handler om behovet for å erfare kristentroen 
som en åndelig kraft som frigjør og gjør hel i en situasjon hvor samefolket kaster av seg den 
negative selvforståelsen man har blitt påført gjennom historien.   
  
 
 



 

d. Hvordan vil du beskrive deg selv som leder? 
Jeg har begrenset ledererfaring, men jeg opplever at min evne til å lede vokser med mitt 
engasjement for saken jeg er satt til å lede. Jeg håper jeg greier å fylle ledervervet med en 
kombinasjon av visjon og vilje til å finne løsninger i dialog med andre.  
  
e. Hvilken mediaerfaring har du og hvordan ser du på det å evt skulle fronte kirken i media?  
Som samisktalende prest og kulturbevisst samisk teolog, har jeg over flere år vært jevnlig i 
samiske papir- og etermedier. Etterhvert har radiointervjuer blitt en vane. Jeg ser det derfor som 
en overkommelig utfordring å fronte kirken i media.   
 
 
Kandidater til Samisk kirkeråd 
 
Nidaros (sørsamisk kandidat) 
  
1. Jonhild Joma, 7892 TRONES  

Fødselsdato: 08.12.1945 (61 år) 
Yrke:       jordmor 
 
Verv: 
Tidligere:  
Varamedlem i menighetsrådet og senere fast medlem i Røyrvik menighetsråd i 2 perioder 
på 1990-tallet. 

  
nåværende:  
- landsstyremedlem i Norges samemisjon 
- medlem i samisk fagråd ved senter for samisk helseforskning   

 
2.  May Liss Kant, Nerskogen, 7398 RENNEBU,  

Yrke: reineier / lærer 
  

 
Sør-Hålogaland (lule-samisk kandidat) 
  
1.  Mareno Mikkelsen  
 Fødselsdato: 14.03.1947 (59 år) 

Yrke: Daglig leder i Tysfjord kirkelige fellesrådet (tidligere kirketjener og kirkeverge) 
 

Verv: 
Mange verv innen for kommunen, medlem av kommunestyret i flere år, en periode i 
formannskapet, leder av kontrollutvalget og mange andre verv. 
Har vært varamedlem i Bispedømmerådet som samisk representant. 
Har tidligere vært medlem av Samisk kirkeråd (i 8 år). 

 
2.  Inga Karlsen  

Fødselsdato: 28.03.1934 i Tysfjord kommune. (72 år) 
Yrke: Pensjonist 

 
Verv:  
Medlem i styret for Tysfjord Senterparti fra 1976, leder i perioder.  



 

Tillitsvalgt for SP`s sametingsliste ved siste valg for Midtre Nordland Valgkrets. Vært 
plasstillitsvalgt i Hjelpepleierforbundet.  
Medlem av Programkomiteen for Sametingsvalg 1997-2005,  
Styremedlem Senterpartiets Stortings samepolitisk råd 1994-97,  
Tillitsvalgt for S.P.s sametings liste for Midtre Nordland valgkrets.  
Styremedlem i Senterpartiets samepolitiske arbeidsutvalg i Nordland fylke 1993-97, 
Varamedlem til rådet for Senterpartiets Samepolitiske Landsorg. 1993-97.  
Fast medlem i helse- og sosialstyre på 1950 tallet.  
Vært med i diverse råd og utvalg siden 1976, både vara og fast medlem.  
Fast medlem i Tysfjord kommunestyre og formannskap i  1980-90 årene.  
I tillegg 13 forskjellige råd og utvalg i denne perioden.  
Varamedlem i komite for Helse og sosial til 2004,  
Medlem i det kommunale eldreråd fra 1993 og inntil videre.  
Samisk representant i Statens eldreråd 1998-2001,  
Statens eldreråds representant i referansegruppe for fastlegeordningen for den samiske 
befolkningen i Norge i samme perioden.  
Samisk representant i Statens seniorråd 2002-2005.  
Var medlem i Kjøpsvik menighetråd 1989—1999.  
Kommunens representant i Tysfjord kirkelige fellesråd i to perioder.  
Medlem i arbeidsgruppe for samisk kirkeliv i Sør-Hålogaland bispedømmeråd fra 2004.  
Leder for Drag/Helland menighetsråd fra 2005.  
Nestleder Tysfjord kirkelig fellesråd 2006 - ,   
medlem i Sør-Hålogaland bispedømmeråd 2006 - ,  
var medlem i Sametingets Språkråds tolkebevillingsutvalg,  
leder av Julevsáme Duodje (lulesamisk husflidsforening) 1992-96,  
nestleder og  leder i Mental Helse Nordland, avd. Tysfjord 2001-2004,  
Leder i Demensforeningen i Tysfjord fra 2003,  
Styremedlem i Nasjonalforening avd. Nordland 2004-2006 - varamedlem fra 2006,  
Gitt ut en salme i den nye lulesamiske salmeboken.  
Gir ut en serie på tre eventyrbøker på lulesamisk, gjennom forlaget Davvi Girji OS 
Karasjok,  
har turnert med prosjektet ”Fortellerstund i lavvo” i regi av Same girjjebussa (samisk 
bokbuss) støttet av ”Den kulturelle skolesekken”,  
samisk språkmedarbeider ved Musken skole 1996-97,  
samisk språkmedarbeider helsetermprosjekt i regi Tysfjord kommune 2003-2005  

 
 
Nord-Hålogaland (nord-samisk kandidat) 
 
1.  Inga Marie Nordstrand, Tromsø  

Alder: 25 år 
Yrke: Sykepleier  

 
Verv: 
Medlem av Samisk kirkeråd 2003 - 2006 
 

2.  Ann Solveig Nystad, Karasjok  
Fødselsdato:    27.mai 1961 (45 år) 
Yrke: Medarbeider i bladet Nuorttanaste 

  
Verv: 



 

Søndagsskolemedarbeider i Karasjok 
Styremedlem i Finnmark krets av Norsk søndagsskoleforbund 
Medlem av Nord-Hålogaland bispedømmeråd 2006 -  

 
 
Representant bosatt i annet bispedømme 
  

1. Ingrid Jåma, Oslo,  
Fødselsdato: 11. juni 1947 i Røyrvik,  Nord Trøndelag (59 år) 
Yrke: Sykepleier. (Har arbeidet aktivt innen helsevesenet i flere år innen kirurgisk enhet, 
som leder og  med forebyggende helsearbeid innen bedrift.) 

 
Verv:  
Har i flere perioder sittet i styret til Oslo Sámid Searvi (Oslo sameforening) og i 2005 
som leder. 
NSR Landsstyre (Norske samers Riksforbund) i perioden 2001-2003 
Samisk Kirkeråd i perioden 2003-2006 

 
2. Ellen Cecilie Triumf, Oslo  

Alder: 10.10.1981 (25 år) 
Yrke: Student, ved UMB (Universitetet for miljø og biovitenskap), 4.året 

 
Verv:  
Leder i Oslo Sámiid Searvi (Oslo sameforening) 2006,  vara i SKRU (Samisk kirkeråds 
ungdomsutvalg) 2004-2006, medlem i styret i NSR-u (Norske samers riksforbunds 
ungdomsutvalg) 2004-2006 
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