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Lederkandidat Samisk kirkeråd 
 

 

Sara Ellen Anna Eira 
Nord Hålogaland bispedømme 
Kautokeino 
Alder: 40  

 

 

Yrke: Lærer ved samisk videregående skole og ved reindriftsskole 

Utdanning: Journalistikk, pedagogikk  
 

Jeg er 39 år, født og oppvokst i en reindriftsfamilie i Kautokeino. Jeg er mor til to barn; en gutt på 
16 år og en jente på 6 år. 

Jeg jobber som lærer og informasjonsmedarbeider ved Samisk videregående skole og 
reindriftsskole i Kautokeino. Av utdanning er jeg både journalist og pedagog, og i tillegg har jeg 
studert samisk på Sami Allaskuvla / Samisk Høgskole. Tidligere har jeg  jobbet som journalist og 
redaksjonssjef i NRK Sápmi. 

 
For meg betyr det å lede Samisk kirkeråd å være den som skal fremme og fronte samisk kirkeliv i 
samfunnet. Med vervet følger det med et stort ansvar å synliggjøre hva samisk kirkeliv er, 
hvordan det utøves i de samiske områdene og hvilken betydning det har for de samiske 
samfunnene. Å være lederkandidat ser jeg på som en stor ære, og jeg er ydmyk overfor de store 
oppgavene som venter en leder. Jeg er derfor meget takknemmelig for at Samisk kirkeråd 
sammensettes bredt.  
 
Da jeg ble forespurt og deretter innstilt som lederkandidat, forsto jeg ikke riktig hvorfor akkurat 
jeg ble spurt. Jeg er imidlertid vokst opp i et kristent hjem, og min barnetro har fulgt meg inn i 
voksenlivet og vokst sammen med meg. For meg er det viktig at barn og ungdom føler en 
samhørighet og tilknytning til kirken og Guds ord. Jeg ønsker at kirken skal være en natulig del av 
barn og unges liv, slik at kirkebesøk og søndagsskole på søndager blir en del av ukens aktiviteter 
for familien. At barn og ungdom skal føle at kirken og Guds ord er viktige rammer i livet og det 
gir trygghet for å delta akkurat slik man er skapt. Jeg vil bidra til at ungdom kan tilkjennegi sin 
Guds tro, uten å føle skam eller redsel for hva andre mener om det. Skal samisk kirkeliv overleve 
og styrkes, er det viktig at vi lager arenaer hvor barn og ungdom kan styrke sin barnetro, og det 
skal være rom for å tvile og stille de spørsmål og undringer man har rundt sin Guds tro. Jeg er 
også glad for at Samisk kirkeråd jobber med solidaritetsarbeid mot andre urfolk. Det arbeidet 
ønsker jeg å bidra til. Jeg er imidlertid klar over at det er et viktig verv jeg har takket ja til å 
kandidere til, men jeg mener at med min bakgrunn og ønsket for å jobbe mere med barn og 
ungdom kan være et positivt bidrag inn i Samisk kirkeråd. 
 
Jeg har ikke lang erfaring med verv i kirkelig sammenheng. Jeg er nyvalgt medlem i Kautokeino 

menighets trosopplæringsutvalg. Mitt engasjement for kirka har derfor dreid seg om å 
deltakelse i gudstjenester og kristendommens plass i samfunnet forøvrig. Da jeg jobbet som 
journalist laget jeg en rekke saker som omhandlet kirkelige aktiviteter. For meg har det vært 
viktig å gi mine barn en barnetro gjennom deltakelse på søndagsskolen, slik jeg selv fikk som 
barn.  
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Jeg er engasjert i idretten gjennom Kautokeino idrettslag. Å tilrettelegge slik at barn og ungdom 
kan drive fysisk fostring er viktig. Det gir positive opplevelser og mestringsevner som man kan 
bruke resten av livet. Jeg har ikke verv i fagforeningsarbeid i dag, men har erfaring fra det 
gjennom Samisk Journalistforbund og fra forskjellige styrer i Norsk Journalistlag.  
 
Jeg har nordsamisk som morsmål og kan både snakke og skrive det flytende. I tillegg behersker 
jeg godt norsk muntlig og skriftlig. Jeg kan også engelsk både skriftlig og muntlig. 
 

Kandidatens svar på spørsmål fra Nominasjonskomiteen – Sara Ellen Anna Eira 
 

1. Hva gjør at du ønsker å stille som kandidat til medlem av Samisk kirkeråd, og hva tror du at du 

kan bidra med? 

Jeg er foreslått som leder, men jeg vet ikke helt hvorfor jeg er foreslått. Jeg kan fortelle at jeg har 

vokst opp i et kristent hjem, og jeg er trygg i troen. Jeg kan tenke meg at jeg er foreslått når jeg har 

iver for barn og unge til å få større interesse for kirken og Guds ord. Jeg ser at i dag er det ikke så 

mange unge som går i kirken på vanlige søndager. Og jeg ser også at det er et mindre antall barn som 

går på søndagsskolen. Jeg ønsker også at kirken skal bli et sted hvor barn og unge kjenner tilhørighet, 

trygghet og hvor de kjenner at de kan være med slik de er og hvor de får støtte når livet ikke er så 

vanskelig. Jeg ønsker også å jobbe for at det ikke skal være farlig eller man skal skamme seg over å 

fortelle at man tror på Gud. Om samisk kirkeliv skal bestå så må jobbe mer med barn og unge, dra de 

med i kirken og få dem til å holde på den barnetro jeg vet mange samiske barn lærer i sine hjem. Jeg 

liker også at Samisk kirkeråd jobber for andre urfolk, og viser solidaritet. Jeg ønsker å fortsette dette 

arbeidet om jeg blir valgt som leder. Jeg vil også med det samme si at jeg kjenner på et stort ansvar å 

påta seg et slikt verv, men jeg tror at min yrkesbakgrunn og iver for samiske barn og unge gjør at jeg 

kan klare å bringe nye tanker til Samisk kirkeråd. 

2. Kirkelig erfaring: 

Jeg har ikke hatt offentlige kirkelige verv. I år har jeg blitt valg til Kautokeino menighets 

trosopplæringsutvalg.  Jeg er en ivrig kirkegjenger, har interesse for kirkelige saker, og har som 

jounralist lagd mange saker om kirken. Jeg har lært mine barn å gå på søndagsskolen, slik mine 

foreldere har lært meg. 

3. Erfaringer i organisasjoner, politiske verv, og verv i forbindelse med yrkesliv: 

Jeg jobber med idrett i samfunnet. Jeg er med i hovedstyret i Kautokeino idrettslag og i skigruppa. 

For meg er det moro å fremme barne- og ungdomsidretten, fordi det gir noe for helsen. Jeg har ingen 

politiske verv. Jeg har ingen verv i yrkeslivet nå, men på den forrige jobben var jeg blant annet både 

leder for lokallaget i NRKJ og i NRKJs landsstyre. Jeg har også vært leder for Samisk journalistforbund. 

4. Språk:  

Jeg har god kunnskap i både samisk og norsk. I tillegg prater og skriver jeg noe engelsk.    


