
 

Ielliemen ája - Ielliemen tjáhtsie / Viessoma ája - Viessoma tjáhtse / Jielije gaaltjie - Jielemen 

tjaetsie / Iellema ája - Iellema tjáhtje / Eallima ája - Eallima čáhči / Eellim käldee - Eellim čääci / 

Jieʹllem käivv - Jieʹllem čääʹcc / Livets källa- Livets vatten / Elämän lähde – Elämän vesi 

 

 

Sámien gïrkkuobiejvieh 2017 -Sáme girrkobiejve 2017 -

Saemien gärhkoebiejjieh 2017 -Sáme girkkobiejve 2017 - 

Sámi girkobeaivvit 2017- Säämi kirkkopeeivih 2017 - 

Sääʹm ceerkavpeeiʹv 2017 - Samiska kyrkodagar 2017 – 

Saamelaiset kirkkopäivät 2017 

Välkomna till Samiska kyrkodagar i Arvidsjaur den 16-18 
juni 2017 
Svenska kyrkan bjuder in till Samiska kyrkodagar i Arvidsjaur 16-18 juni 2017, ett samnordiskt 

samiskt arrangemang mellan de lutherska kyrkorna i Sverige, Finland och Norge.  

Samiska kyrkodagar arrangeras nu för fjärde gången (Jokkmokk 2004, Enare 2009, Mo i Rana 2013) 

och samlar flera hundra deltagare från Sverige, Finland, Norge och Ryssland. Syftet med 

kyrkodagarna är att samla samer från hela Sápmi för att synliggöra och fira samiskt kyrkoliv.  

Huvudtemat för Samiska kyrkodagar 2017 är Livets källa – Livets vatten. Några frågor som kommer 

att belysas i programmet är bl.a. urfolksrättigheter, försoningsfrågor och att göra upp med det 

koloniala arvet, behovet av en sanningskommission, klimatförändringarnas konsekvenser för urfolken 

i Arktis och jojkens betydelse i samiskt kyrkoliv. I programmet ingår bl.a. gudstjänster, seminarier, 

paneldiskussioner, workshops, konserter, sångsamlingar, teaterföreställning, hantverksmarknad och 

barn- och ungdomsprogram. Ett särskilt program bara för samiska ungdomar arrangeras 15-18 juni. 

Mer information om programmet, boende och praktisk information kommer att publiceras på 

https://www.svenskakyrkan.se/samiskakyrkodagar . Följ gärna oss i sociala medier, Samiskt kyrkoliv 

i Svenska kyrkan på Facebook och samiskakyrkodagar på Instagram för de senaste 

uppdateringarna. 

 

Vi önskar er välkomna på kyrkodagarna 2017 och ber er att boka dagarna i god tid så att ni har 

möjlighet att delta.  

 

Buerie båeteme! Bures boahtin! Buorisboahtem! Välkomna!  

 

 

Med vänlig hälsning 

 

Helén Ottosson Lovén  

Generalsekreterare i Svenska kyrkan 

 

Sylvia Sparrock 

Ordförande i Samiska rådet i Svenska kyrkan och programkommittén för Samiska kyrkodagar 2017  

 

Biskop Samuel Salmi 

Ordförande för Delegationen för samiska frågor i Finska kyrkan.  

 

Sara Ellen Anne Eira 

Ordförande för Samisk kirkeråd, den Norske kirken. 

 

 

 

https://www.svenskakyrkan.se/samiskakyrkodagar

