
PROFESJONSDAG for teologistudenter ved VID Stavanger 

6. september 2021, Stokka kirke, kl. 08.30-15.00, Chr. Skredsvigs vei 23 

Tema: SAMISK KIRKELIV 

 

Hvert semester arrangerer programområdet for teologi profesjonsdag for alle studenter som 

tar en grad i teologi på VID, og for studenter på årsstudiet i KRLE. Det er en seminardag med 

søkelys på aktuelle og relevante tema for framtidig tjeneste i kirkelig sammenheng.  
 

 

SAMISK KIRKELIV 

Samene er i minoriteter (i sine land) i Sapmi. I noen regioner utgjør de en betydelig minoritet 

og i enkelte kommuner majoriteten av befolkningen. Aktiv fornorskningspolitikk har ført til at 

mange samer har gitt opp eget språk og egen kultur til fordel for norsk. Hva gjør det med 

stolthet over språk og kultur når myndigheter aktivt forsøker å kvele dette? Hvordan kan 

samisk språk, kultur og kirkeliv berike gudstjenestene i et flerspråklig og flerkulturelt 

perspektiv? Hva går tapt når man ikke får uttrykke sin egen tro på morsmålet- 

«Hjertespråket»? 

 

Vi ønsker velkommen til biskop Olav Øygard med team: 

 Olav Øygard, Biskop i Nord-Hålogaland 

 Karl Yngve Bergkåsa, Rådgiver for samisk kirkeliv/ stiftskapellan for nordsamer 

 Ivar Jarle Eliassen, kulturrådgiver Nord-Hålogaland bispedømmeråd  

 

Biskop Olav serverer lunsj, men - alle tar med egen drikke, som te/kaffe på termos. 😊  

 

08.30 – Registrering  

08.45 – Velkommen  

09.00 – Liturgisk morgenbønn  

09.15 – Biskop Olav med team: «Samisk kirkeliv, historisk og kulturelt. Minst tre samiske 

språk. Ivaretas av tre bispedømmer.» 

10.15 – Karl Yngve Bergkåsa: «Fornorskning gjennom politikk og misjon.» 

11.00 – Informasjon  

11.30 – Lunsj med gruppearbeid  

12.45 – Ivar Jarle Eliassen og Karl Yngve Bergkåsa: «Språk og liturgiske ledd mm. Språkets 

betydning – hjertespråket. Eksemplifisering av flerspråklige liturgier. Salmesang i 

Sapmi.» 

13.45 – Panelsamtale 

14.30 – Avslutning med felles salmesang og velsignelse på tre språk. 

  

o Covid-vask av stoler, rydding av lånt kirke, avregistrering 

 

15.00 – Slutt 

 

Vi følger FHIs råd om smittevern under profesjonsdagen. 

 


