Minneord
Kirketolk Berit Turi Mortensen i Kautokeino, døde 3.april 2012, 81 år
gammel.
Det var med stor smerte vi fikk budskapet om at Berit hadde lagt ned sin
jordiske vandringsstav. Vi har mistet en av de mest kjære, trofaste og
markante venner i menigheten.
Hun var født og oppvokst i en søskenflokk på fem i Masi. I tiårs alderen
mistet hun sin mor. Sammen med sin søster Inga på 15 måtte de gå inn og
overta morens oppgaver. Berit og hennes søsken vokste opp i et hjem og i en
bygd som bar preg av levende Kristustro og gudsfrykt. Dette preget dem
senere i hele livet.
Norges Samemisjon drev Den Samiske Ungdomsskole (DSF) i Karasjok.
Skolen fikk stor betydning for store deler av den samiske ungdom. Berit fikk
ikke bare være elev her, men gjennom mer enn 5 år hadde hun sin tjeneste
ved skolen. Berit arbeidet også på Kautokeino syke - og aldersheim.
Men for oss som hadde vår forkynner - tjeneste i årrekker, vil vel mest
minnes hennes gode og trofaste tolketjeneste. Trygt og godt var det å ha
Berit som tolk. Det være på husbesøk, småmøter eller de store vinter og
sommerstevner. Berit hadde i flere år tjeneste som fast kirketolk i
Kautokeino menighet.
Da uroen i DNK blomstret opp grunnet homofilisaken, led daværende
sogneprest i Kautokeino samme skjebne som Børre Knudsen under
abortsaken. Etter initiativ fra daværende biskop ble Olav Berg Lyngmo
fradømt sin stilling. Men i likhet med Balsfjord menighet la menighetsrådet
ned sine verv. De etablerte en valgmenighet og ba Olav Berg Lyngmo være
deres hyrde. Berit fratrådte sin stilling som kirketolk. I valgmenigheten ble
hun ikke bare den faste tolk, men en av de sterkeste bæresøyler som har
holdt menigheten aktiv til denne dag.
Berit fikk ikke være med på påskens gudstjenester i valgmenigheten. Men i
hennes hjem fant hennes datter Anne – Christine salmenummer for hele
påskehøytiden. Vi vil minnes Berit som et hjertevarmt menneske. Og sin
gudgitte klokskap brukte hun i omsorg og trofasthet for at Guds ord skulle
lyde klart og rent så det kunne nå inn til våre samvittigheter med
oppvekkelse, sann Gudsfrykt og trøst.
Våre tanker går til Anne – Christine og den øvrige familie. Ja til hele
Kautokeino menighet. Vi lyser fred over hennes minne.
Arthur Olsen, Kårvikhamn

