
"Religiøst liv i nord" 

Seminar i Tromsø fredag 24. og lørdag 25. mars 2017 

 

Fredag holdes på Tromsø Museum, helt sør på øya, lokal buss fra sentrum, ca. 9. min. 

Lørdag holdes på Kongsbakken videregående skole, rett opp en bakke fra sentrum. 

 

FREDAG 

kl. 10.15 (pga hurtigbåt) Oppstart og velkommen ved Kari Repstad,               

                                      leder i Religionslærerforeningen i Norge 

 

kl. 10.20 "Fremveksten av læstadianismen og norsk minoritetspolitikk fra 1850 til   

           etterkrigstida." v/ professor Ivar Bjørklund, Tromsø museum,   

                Universitetet i Tromsø, Norges arktiske universitet 

 

kl. 12.00 “Sápmi” Vi ser utstillingen på Tromsø Museum v/ Ivar Bjørklund. 

                https://uit.no/tmu/utstillinger/utstilling?p_document_id=476090 

 

kl. 12.45- 13.45 Lunsjpause 

 

kl. 13.45 "Samisk religion i dag: Nyreligiøsitet, kristendom og mangfold."   

               Professor Trude A. Fonneland, Tromsø Museum og førsteamanuensis  

               Torjer A. Olsen, Senter for samiske studier, begge UiT.  

Kl. 15.00 Pause med kaffe, te og frukt 

                 

kl. 15.20 "Gosa bassi várit leat jávkan? Hvor er alle hellig-fjell blitt av?" 

               v/ museumsleder Marit Myrvoll, Várdobáiki Samisk Museum 

                http://www.vardobaiki.no/ 

 

 kl. 16.30 «Samiske skilt – veiviser i undervisning av etikk og verdispørsmål»       

                Med utgangspunkt i ressursheftet GAVNOS v/ museumsleder Marit     

                Myrvoll, Várdobáiki Samisk Museum 

 

               kl. 17.15 Oppsummering av dagen, ferdig kl.17.30 

 

 

kl. 19.30 Muligheter for felles middag i sentrum, deltakerne betaler selv.   

                                                                                                           

                                                                           Noen vil prøve å se nordlys? 

 

 

 

 

 

https://uit.no/tmu/utstillinger/utstilling?p_document_id=476090
http://www.vardobaiki.no/


LØRDAG – på Kongsbakken videregående skole 

 

 

kl. 9.30 Religiøst liv i nord v/ førsteamanuensis Roald E. Kristiansen, Institutt for   

            historie og religionsvitenskap, UiT, Norges arktiske universitet. Samtale. 

 

kl. 10.45 Jobbe sammen i religionsfaget, Kari Repstad og Inger Margrethe   

              Tallaksen, begge underviser i religionsdidaktikk ved Universitetet i Agder. 

 

kl. 12.15 – 13.15 Lunsjpause 

 

kl. 13.15 Kari Repstad og Inger Margrethe Tallaksen fortsetter, inkl. samtale. 

 

kl. 14.30 Pause. (Noen drar for å rekke hurtigbåt, avgang kl.15.00 lørdag.) 

                         Vi går til utstillingen “Homo Religiosus”. 

 

kl. 15.00 Perspektivet Museum, Storgata 95 – rett nedenfor Kongsbakken vgs.  

              utstilling “Homo Religiosus”, en kontemplativ utstilling.  

              http://www.perspektivet.no/utstillinger/homo-religiosus/ 

 

kl. 16.30 Vi drar til Ishavskatedralen. De stenger kl. 18.00. 

kl. 18.00 Programmet lørdag ferdig  

 

kl. 19.30: Muligheter for felles middag i sentrum, deltakerne betaler selv.                             

                                                                          Noen vil prøve å se nordlys? 

 

 

 

Seminardagenes forelesninger dekker flere av kompetansemålene i religionsfagene 

både i ungdomsskole og videregående skole. I tillegg får vi religionsdidaktikk. 

 

 

Velkommen vårt første arrangement i Tromsø og til spennende seminardager! 

 

Beste hilsen fra styret i Religionslærerforeningen i Norge  

Kari Repstad, Univ. i Agder, Kristiansand  

Liv Gundersen, Oslo handelsgymnasium 

 

fra den lokale komitéen ved 

Bjørg Strand, Tromsdalen vgs. Tromsø  

John Gaalaas Hauge, Kongsbakken vgs. Tromsø 

Sigrid Skomedal, Heggen vgs. Harstad, 

 

http://www.perspektivet.no/utstillinger/homo-religiosus/

