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Minnesanteckningar från barn- och
ungdomskommittémöte 7 april 2016
Närvarande:
Anders Stenman (AS) Arvidsjaur församling Svenska kyrkan.
Juha Reinola (JR) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland
Sara Keränen (SK) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland
Maria Roysdattor Steinsvik (MRS) Samiskt kirkeråd i Norge
Mariann Lörstrand (ML) projektledare för Samiska kyrkodagar 2017
För kännedom:
Sanna Vannar (SV) Sáminuorra
Tåamma Bransfjell (TB) Samisk kirkeråd Norske kirken
Kaisa Syrjänen Schaal (KSS) enhetschef på flerspråkighetsenhet Kyrkokansliet
Erva Niittyvuopio (EN) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland
Vidar Andersen (VA) Samisk kirkeråd Norske kirken

1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades, TB och SV lämnat återbud.
2. Godkännande av dagordning.
Genomgång och godkännande av den dagordning som skickats ut till mötet.
3. Presentation av deltagarna.
MRS, JR, SK, AS och ML presenterade sig för varandra. Bakgrund och hur det
kommer sig att de är med i arbetet. Även en kort presentation av SV och TB och vem
de representerar.
4. Information om den teologiska reflexionen, temat ”Livets källa/vatten”.
Gruppen har tagit del av den teologiska gruppens minnesanteckningar och har inga
synpunkter på dessa.
5. Gudstjänster, andakter, tema för dessa.
ML presenterade det programkommittén och gudstjänstkommittén kommit fram till på
sina möten 160318–19 och 160329:




Inledningsgudstjänst kl. 13.00 på fredagen i lavvon.
Ortodox morgongudstjänst/mässa kl. 9.00 på lördagen i lavvon
Dopgudstjänst ungefär kl. 11.30 lördagen i och utanför lavvon
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Morgonbön på söndag kl. 9.00 i lavvo?
Avslutningsgudstjänst ungefär kl. 13.00 i kyrkan på söndagen.

Kommittén funderar om var ungdomarna kan få ta plats, t.ex. ha en egen gudstjänst
eller andakt på lördag kväll? Enligt beslut från programkommittén är det så. Barn och
ungdomar borde ta stor plats i dopgudstjänsten. Finns funderingar om det finns
samiska funktionshindrade som kan delta?
6. Programmet, innehållet så här långt och tidsdisponering.
ML presenterade de beslut som programkommittén enligt bilaga Beslut tagna på
programkommittémöte 160318–19 gjort och hur programmet i stora drag kommer att
se. Förslag kommer från denna kommitté på personer som kan medverka Johan
Mahtte Skum (han skulle då även kunna ingå i ungdomsprogrammet). Elena Paulsen
är också en ung person som engagerat sig tidigare och nu går utbildning i Jokkmokk.
7. Ungdomsprogrammet 15-16 juni 2017 ”Ungdomscamp 2017”.
Gruppen ägnade främst tid till att arbeta med denna del.
Nolltolerans för alkohol och droger. De som använder ska sändas hem.
Viktigt med gemensamma regler för samtliga deltagare som är gemensamma för alla
länder som alla deltagare får underteckna ett avtal om när de anländer/ innan avfärd
på kyrkodagarna. Det kommer även att vara ett gemensamt ansvar för länderna att
vara ledare för samtliga ungdomar. Andra vuxna som föräldrar kommer inte ha
tillträde till området. Enbart inbjudna föreläsare eller andra som jobbar med detta. Det
krävs vakter som kontrollerar detta och ett system som gör det lätt att se vilka som är
ungdomscampdeltare och arbetare, t.ex. biljett band runt handleden.
Finlands konfirmander med unga ledare och Norges ungdomsgrupp (ålder 16-22 år)
kommer att delta under hela ungdomscampen och ingå i gruppen som bor på
området. Det kommer 30-50 stycken ungdomar från Finland och 30-40 stycken
ungdomar från Norge i varsin buss. Så är redan beslutat. Oklart hur mycket
ungdomar som ansluter från Sverige då de inte finns organiserade i verksamhet i
Svenska kyrkan. Förhoppningsvis kan deltagare rekryteras på annat sätt. MRS har
träffat konfirmandkonsulten för Luleå stift Åsa Wiik Sandlund och fått signaler om att
konfirmandlägret 2017 inte vill delta fullt ut utan komma med sina egna ledare vilka
till stor del är svenskar och hålla sin grupp enskilt. Motiverades med att förhindra att
ungdomarna hänger med sina vanliga kompisar och släktingar istället för
konfirmandgruppen. Detta diskuterades och det beslutas att om man kommer med
en grupp konfirmander eller andra ungdomsgrupper så ingår man fullt ut i
ungdomscampen under hela tiden den varar torsdag till söndag. Det är inte godkänt
att komma och gästspela bara under en-två dagar eftersom det skapar oro i
gruppdynamiken. Om det svensk-samiska konfirmandlägret inte vill vara fullt
delaktiga kan de gästa kyrkodagarna fredag till söndag som övriga besökare och har
då inte tillgång till boendet på ungdomscampen.
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Området för boendet och själva campen är planerat att finnas på f.d. Karlavagnen,
s.k. Sameland som ligger en lite bit bort från själva festivalplatsen. Det kan man hyra
från hotell Laponia som äger detta, där finns en stor loge, en stor lada, ett servicehus
och en större kåta där det går att äta. Mat måste ordnas via catering eller ordnas på
annat vis. Kräver en del personal. Viktigt att det beslutas om maten ingår för
ungdomarna i deras biljettpris eller inte. Eventuellt måste man hyra in en lavvo även
till detta område som kan användas till samkväm etc.
Kommittén anser att det vore bra om det finns en person som är anställd av kansliet
att jobba med detta då det är ett eget projekt i anslutning till kyrkodagarna och från
erfarenhet från Norges arrangemang 2013 vet de att det krävs stora arbetsinsatser.
Under 1 års tid jobbade totalt 8 personer med kyrkodagarna i Mo i Rana, de hade
tillgång till150 volontärer under själva arrangemanget.
Norge har ett nätverk på Facebook som heter Ung i Sapmi som MRS använder för
sitt arbete.
Preliminärt program:
Torsdag 15 juni
Kl. 12.00 med lunch
Kl. 13.00 inledningsandakt.
Kl. 13.30 presentation, bekanta sig med varandra genom aktiviteter, lekar etc.
Eventuellt skulle varje land få som uppgift att planera varsin del till detta, kan bli
svårt med deltagarna från Sverige då vi inte vet hur de reser till mötet och kanske
inte har med sig någon ungdomsledare.
Kl. 14.30 gáfeboddu, kaffe på bål.
Kl. 15.00 olika seminarier på 1,5 h där deltagarna kan dela in sig efter intresse och
behov. Tiden är ganska väl genomtänkt då en timme är för kort tid och två timmar
för mycket tid:
1. Ungdomsledareworkshop om t.ex. etik, utbildningstillfälle för ledare.
2. Workshop/undervisning ”Miljö/klimat - teologi?”
3. Workshop/undervisning ”Vara ung och kristen same?”
Kl. 17.00 middag
Kl. 18.00 olika seminarier på 1,5 h där deltagarna kan förbereda sig för den
ungdomsandakt som planeras till lördagen 17 juni.
1. Musikgudstjänst
2. Texter
3. Böner
19.30 middag tillsammans, gáfestallat ovttas.
Efter middagen gemensam samvaro, spontant program
Fredag 16 juni fram till lunch kl. 12.00
Kl. 8.00
Kl. 8.30 Frukost
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Kl. 9.00 Gemensam samvaro, antingen innebandy eller simhall för sedan ombyte
inför lunch kl. 12.00 och inledningsgudstjänst kl. 13.00.
8. Barnverksamhet, innehåll.
Det kommer att erbjudas barnpassning under seminarium och workshops under 1618 juni. Inte under gudstjänster eller kvällsaktiviteter som konsert eftersom det
kommer att vara så sent att det troligtvis är läggdags. Dessutom vill alla att barnen
får vara delaktiga i gudstjänstlivet.
Dessutom finns det på festivalplatsen bredvid lavvon en fin nybyggd aktivitetsplats
med klätterställningar etc. och hela området är grönområde.
Under lördagen kommer barnen att erbjudas medverka i en teaterworkshop som en
lokal regissör/manus författare Bernt Lundberg tillsammans med Vuxenskolan är
intresserade att sätta upp. Det kommer främst handla om gestaltning genom
använda rekvisita som kan förstärka temat. Pga. olika språk så kan det bli för
komplicerat med repliker, bättre använda kroppsspråk. Detta får barnen visa upp på
lördag eftermiddag kl. 17.00 innan dagen avslutas för middag.
Fler förslag hann inte behandlas denna gång.
9. Budget 2016 och 2017.
Denna punkt hann inte behandlas.
10. Beslut om kommande mötesdatum.
Mötet beslutade om att förlägga nästa möte i Arvidsjaur, börja kl. 12.00 på fredagen
den 26 augusti med lunch och avsluta mötet söndagen den 28 augusti med lunch.
Detta för att kunna se på lokaliteterna och platsen där ungdomscampen förväntas
ligga samt kunna knyta kontakt bland samer och församlingsmedlemmar i Arvidsjaur
då det är den gamla kyrkohelgen Storstämningshelgen som firas där denna helg.
(Invigning i kyrkan kl 18 fredag, helgmålsbön i kyrkan kl 18.00 lördag, gudstjänst kl
11 i Lappstaden söndag) Resten av årets möten bestäms på kommande möten.
Om vi behöver diskutera innan dess vore det önskvärt med en hemlig grupp på FB
där bara kommittémedlemmar inbjuds, ML skapar den samt bjuder in
gruppmedlemmar.
11. Övriga frågor
Gruppen önskar anteckningar från de andra kommittéernas möten samt viktiga
styrdokument som Inari-konventionen etc. ML ombesörjer detta.
12. Mötets avslutande.
Gruppen avslutade mötet och tackade varandra för bra arbete, vi ses i Arvidsjaur i
augusti.
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Anteckningar av
Mariann Lörstrand, projektledare SK17.

