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Rapport fra Verdikonferanse 2006 
 
Arrangør: Samisk kirkeråd og Kirkelig Utdanningssenter i Nord.  
Tidspunkt: 14. – 15. september 2006 i Tromsø. 
 
Rapporten sendes til: 
Deltakere i konferansen 
Rådsmedlemmer i Samisk kirkeråd 
Indre-Finnmark prosti 
Nidaros bispedømmekontor 
Sør-Hålogaland bispedømmekontor 
Nord-Hålogaland bispedømmekontor, 
Oslo, Hamar, Bjørgvin og bispedømmekontorer  
 
 
Innledning 
Konferansen henvendte seg til ansatte i forsøksmenigheter som har satt fokus på samisk 
trosopplæring eller er i områder hvor samer bor. Verdikonferansen var et samarbeid med 
Kirkelig Utdanningssenter i Nord. Deltakerne kom fra ulike geografiske områder. 
 
Konferansen skal være et sted for erfaringsutveksling, nettverksbygging og faglig 
oppdatering.  
 
Tema 
Det var tre foredrag, med påfølgende samtale og gruppearbeid: 
 

- Barneteologi og forståelsen av barnet, prosjektleder Paul Erik Wirgenes  
- Identitetsbyggende elementer i leirarbeid, rådgiver Line Skum 
- Livsmestring og kristen livstolkning, Olavsstipendiat Tore Johnsen 
 

Barneteologi 
Familien er viktig for barns tro på Jesus. Men barn må selv få være tilstede og snakke om 
egen tro, og slik få en følelse av at kirken også er et hjem for barna.  
 

Identitetsbyggende leirarbeid 
Erfaringene fra et ungdomsprosjekt i Samisk kirkeråd ble presentert. Prosjektet vektla steder, 
fellesskap, lære ferdigheter, at flere generasjoner er sammen og gudstjeneste. Det å lære om 
egen historie og identitetsbyggende arbeid var viktig for ungdom som deltok i prosjektet.   
 



Livsmestring og kristen livstolkning 
Hvordan kan samisk trosopplæring arbeide for å vise at det kristne og det samiske kan høre 
sammen. Det finnes flere måter å forankre trosopplæringen til samisk kultur. 
Foredragsholderen eksemplifiserte dette med og viste til tilknytningspunkter mellom 
elementer i kristen tradisjon og i samisk førkristen åndelighet. Det kan bidra til å nytt kaste lys 
over vår kristne tro.  
 
Sammendrag av momenter i tilknytning til gruppearbeid 
Samtalene i tilknytning til gruppearbeidet kan oppsummeres i fem stikkord:  
Vi ønsker en kirke 

- som rommer samisk mangfold 
- som setter Jesus i sentrum 
- hvor samisk språk er naturlig og brukes 
- hvor ungdom kjenner seg hjemme  
- som gir rett kunnskap om samer og samenes historie  

 
Evaluering 
Deltakernes evalueringer oppsummeres slik: Konferansens faglige del var spennende og ga 
inspirasjon til videre arbeid. Gruppearbeidet og det sosiale fellesskapet var spesielt viktig. 
Mange deltakere etterlyste tilrettelegging for å bruke samisk språk i konferansen.   
Generelt var oppfatningen at det var satt av for lite tid til gruppearbeid.  
 
Veien videre 
Verdikonferansen er for Samisk kirkeråd et viktig strategisk arbeid for å styrke samisk samisk 
trosopplæring. Det er behov for å styrke det faglige innholdet og fokusere på ett hovedtema. 
Temaet som velges skal ha relevans for samisk trosopplæring lokalt. Det tas sikte på å 
organisere verdikonferansen slik at samisk språk kan brukes naturlig.   
 
 
 
Guovdageaidnu februar 2007 
 
Rávdná Turi Henriksen 
Opplæringskonsulent 
Samisk kirkeråd 
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