– En forsmak på himmelen
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Under stor-lavvoens
tak lød salmesangen, bibeltekstene og bønnene
– på et utall språk.
I midten av «kirkeskipet» satt
ungdommene – nærmest bålet.
Rundt alteret satt samer med
ulike språk, nasjonalitet og
drakt, sammen med lutherske
og ortodokse biskoper og kirkeledere fra hele Nordkalotten.
For en utenforstående kunne
åpningsgudstjenesten på Samiske kirkedager oppleves som babelsk forvirring. Men for Anne
Dalheim var dette mangfoldet
av språk, kulturer og tradisjoner noe nær en himmelsk opplevelse:

Hilje Kristoffer Jåma bar korset og førte an i prosesjonen inn til åpningsgudstjenesten på Samiske kirkedager. Ebre Emmanuel
Tomason Biente bar Bibelen til alteret.
Alle bilder: Jan Arild Holbek

Gud forstår. – Her tales minst
ti ulike, samiske språkvarianter, og jeg tror Gud forstår alle sammen. Dette opplever jeg
som en forsmak på himmelen.
Tenk på hvor mange språk som
skal tales i himmelen, sier lederen i Samisk kirkeråd til Vårt
Land.
– Jeg forstår at alle språkene,
tolkingen til andre språk og det
at hver enkelt bruker sitt eget
morsmål i gudstjenesten, kan
oppleves forvirrende. Men for
oss samer er det slik det skal
være. Å kunne be, synge og lese bibeltekster på eget hjertespråk, skaper ikke forvirring,
men trygghet. Sånn tror jeg vi
trenger å høre Guds ord alle
sammen, på vårt eget hjertespråk. For vi forstår Guds ord
med hjertet, forklarer Anne Dalheim etter den to timer lange
åpningsgudstjenestene i går formiddag.

Samiske
kirkedager
Hvor: Mo i Rana.
Tid: 9. – 11. august.
Arrangør: Samisk kirkeråd i
Den norske kirke.
Tema: «Hellig jord! Hellig
Ord.»

åpningen av Samiske kirkedager,
som arrangeres for første gang
i Norge og for første gang i et
sørsamisk område.
Mange kom festpyntet til
åpningsgudstjenesten, og ikke
få i vakre samedrakter i mange
ulike utførelser og fargekombinasjoner. Folk hadde kledd
seg til fest, ikke bare fordi Samiske kirkedager er i gang, men
også fordi arrangementets åpningsdag, neppe tilfeldig, falt
sammen med FNs internasjonale urfolksdag. Dette er også
en samisk flaggdag.
– Sentrale stikkord for Kirkedagenes innhold i år er klimaendringer, urfolks naturspiritualitet og Guds skaperverk. Disse
temaene er særdeles aktuelle akkurat på dagen i dag, 9. august

Lavvo-katedral. Samer, og noen andre interesserte, fylte den
særpregede lavvo-katedralen
som for anledningen er reist
ved strandpromenaden i Mo i
Rana. Gudstjenesten markerte

Et bål ble tent i midten av lavvo-kirken før åpningsgudstjenesten
startet. En del av ungdommene som deltar på kirkedagenes ungdomscamp slo seg ned rundt bålet.

Anne Dalheim, lederen i Samisk
kirkeråd, gleder seg over at Samiske kirkedager er godt igang.

når vi feirer FNs internasjonale
urfolksdag, sa Sametingets leder,
Egil Olli, i sin hilsen ved åpningen av Samiske kirkedager.
«Hellig jord! Hellig Ord» er
hovedtema for Samiske kirkedager som arrangeres denne
helgen.
– Hovedtemaet tar utgangspunkt i bibelordet «Ta dine sko
av deg. For stedet du står på,
er hellig jord.», og gir samtidig
gjenklang i urfolktradisjoners
forhold til naturen, sier Anne
Dalheim i Samisk kirkeråd.

Svineng Johnsen.
Første dag av den samiske
kirkefesten, og urfolksdagens
kulturelle høydepunkt var urfremføringen av bestillingsverket til Samiske kirkedager: Frode Fjellheims korverk «Aejlies
eatneme! Aejlies Baakoe – Hellig jord! Hellig Ord».
Fram til i morgen kan de omlag 500 kirkefestival-deltakerne
delta på et utall av seminarer,
konserter, presentasjoner og
gudstjenester. Teaterforestilling, kunstutstilling, filmvisninger, fotballturnering og samisk marked er blant de mange
tilbudene.

Hellig jord. Prekenteksten på
åpningsgudstjenesten var nett-

opp «Ta dine sko av deg. For
stedet du står på, er hellig jord.»
Birgitta Simma, selv same og
stiftsadjunkt i Luleå stift i Svenska kyrkan, understreket at Jesus
seiret over døden og dødskreftene:
– Alt forsonte Kristus med seg
selv, jorda og alt som fyller den.
Han inviterer oss inn i sin store
lavvo, hvor vi kan søke ly og hvile, spise og drikke, hente kraft
og mot og få en ny start. Og
hvor vi kan få et sant møte både
med oss selv og med Gud, fordi Kristus er nåde og sannhet,
sa hun i sin preken – som ble
tolket til norsk av Berit Frøydis

Kristne Feriereiser
Gjør HØSTEN KORTERE ved å bli med på tur!
Vi har ledig plass på følgende garanterte turer:

Kristen bussferie-

HOVDEN........5-8. sept. Hovden Høyfjellshotell
BEITOSTØLEN............8.-12. sept. Bergo Hotell
GEILO..13-16. sept. Dr. Holms og Bardøla Hotell
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Bibelferie i syden

KYPROS..................Avgang hver lørdag fra 14. sept.- 12. okt.
Maistrali eller Maistros Hotel
KRETA .....................................21.sept-5. okt. Pegasus Hotel
KROATIA ........................... 14-28 sept. Waterman Supertrus
ALMERIA ....................................... 16-30. sept Bahia Serena
GRAN CANARIA ........................ 19.okt.-2. nov. Marina Suites
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Reiseglede i 34 år!
Presentasjon: Signe Fæø

Opplevelsesturer
AZORENE Fly and walk .........................11-18. sept.
USA (østkyst) ........................................ 12-23. sept.
MIDDELHAVSCRUISE..................... 29.sept-6. okt.
PRAHA Førjulstur.......................................6-9. des.

Tlf: 70 17 90 00
www.si-reiser.no
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