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Minnesanteckningar från telefonmötet 26 maj 2016
Närvarande:
Lisa-Gun Bernerstedt, avdelningschef för Kyrkoliv och samhällsansvar
Kaisa Syrjänen Schaal, enhetschef för Flerspråkighetsenheten
Sylvia Sparrock, ordförande Samiska rådet i Svenska kyrkan
Ingrid Holmström Pavval, kyrkoherde i Arvidsjaurs och Arjeplogs församlingar
Eva-Maria Karlsson, stiftsdirektor i Luleå Stift
Mariann Lörstrand, projektledare för Samiska kyrkodagar 2017
1. Mötets öppnande.
Mötet öppnades och alla hälsades välkomna.
2. Godkännande av dagordning.
Genomgång och godkännande av den dagordning som skickats ut till mötet.
3. Föregående minnesanteckningar från mötet i 4 april 2016.
Lades till handlingarna. Se minnesanteckningar Styrgruppsmöte 2016-04-04.
4. Rapport från projektledare Mariann Lörstrand
Se bilaga Program 14-18 juni 2017.
En ändring som bör göras påpekar IHP är barnpassning, ska den finns med ska den
användas. ML lovar att ändra. Även att caféet kvällstid kan starta redan under
konserten ca klockan 20.00, alla kanske inte vill vara på konsert utan vill hellre sitta
på café. Är bättre även för hembygdsföreningen. ML informerar att tidpunkterna
kommer att justeras, detta är ett första utkast.
Inledningsgudstjänsten, dopgudstjänsten och avslutningsgudstjänsten kommer att
hållas i storlavvon. Församlingen vill gärna att även kyrkan används till någon av
gudstjänsterna. Vi föreslår att den ortodoxa morgongudstjänsten hålls i Arvidsjaurs
kyrka. Arvidsjaurs församling vill även få en tydlig roll i inledningsgudstjänsten och
avslutningsgudstjänsten. Det kan stärka församlingslivet och synliggöra. I alla
arrangemang som församlingen ordnar i kyrkan brukar församlingsmedarbetare vara
med och både välkomna och avsluta. Det är självklart att det finns någon från
församlingen med på gudtjänster och konserter.
Barn- och ungdomskommitté har haft sitt första möte i Luleå. Ett bra möte där mycket
blev uträttat och det finns en stomme till program för ungdomscampen. Se bilagan.
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Gruppen som träffades var Anders Stenman, Sara Keränen, Juha Reinola och Maria
Steinsvik. Tuomma Bransfjell och Sanna Vannar kunde inte delta på mötet i Luleå.
Nästa möte blir i Arvidsjaur 160826-28 pga gruppen vill orientera sig och se platserna
som ska användas och för att det är en samisk kyrkhelg som är välbesökt i
Arvidsjaur.
5. Rapport från programkommittémöte 2015-12-09.
Programkommittén har igår beslutat att både inledningsgudstjänst och
avslutningsgudstjänst ska hållas i storlavvun pga det symboliska värdet av att vara i
en lokal samer väljer själv och för att det är huvudsakligen där programpunkter hålls.
Dessutom har kyrkodagarna alltid tidigare haft alla gudstjänster i lavvon och den
traditionen vil programkommittén följa. Eftersom församlingen gärna ser att
Arvidsjaur kyrka används föreslår programkommittén att den ortodoxa
morgongudstjänsten hålls i kyrkan då det dessutom behöver iordningställas i lavvon
inför första seminariet.
Informerade om att lördagens konsert kommer att bli en artist, det kommer vara för
komplicerat att organisera ett körarrangemang och kräver mycket enskild planering
och tid. Även resurskrävande. IHP har som förslag att Simon Marainen och Axel
Andersson skulle kunna tillfrågas till lördagens konsert.
Ryskt deltagande:
SKKB står för hela kostnaden för 25 deltagare från Ryssland och har budgeterat för
detta inför 2017. Inklusive tolkning. Det kommer behövas en inbjudning från Sverige
men inte att vi ska göra personligt besök i Ryssland, detta ordnas på kommande
SKKB rådsmöte i september 2016 av de som är på plats. Biskop Hans Stiglund är på
plats i Ryssland meddelar EMK. Ml har meddelat via tolken Harald Heiene till
Nadezjda att vi hoppas att det kommer ungdomar och att vi önskar veta om de vill
uppträda. Dessutom frågat hur lång tid de behöver i programmet för detta.
Ungdomarna kommer inte delta i ungdomscamp-programmet utan vara deltagare i
det ordinarie kyrkodagsprogrammet.
6. Mål för SK17
Se bilaga Mål för SK17.
I projektbeskrivningen behövs även mål för församlingens medverkan, exempelvis
höja kompentens i samiskt kyrkoliv. Volymmåttet är bortvalt, det kommer vara svår
att räkna antalet deltagare.
1:1 Effektmål. Ändra så att även nationell nivå och kyrkokansliet finns med.
1:2 Tematik betyder något för dessa dagar och innehållet. Behövs ett mål även där.
Kansliet har fått i uppdrag av programkommittén att arbeta vidare med detta.
7. Möte för teologisk gruppen hösten 2016.
Den teologiska gruppen uttryckte en önskan om att få hålla en avslutande möte
under hösten 2016 för att få ”knyta ihop säcken”. Kansliet har identifierat att det finns
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ett behov att de träffas då det behövs ett bibelcitat utifrån temat som vi kan använda i
programmet, på hemsidan och andra trycksaker. Gruppen skulle då kunna få i
uppgift inför detta möte att leverera detta citat utifrån de bibeltexter de tittat på och
temat. LGB poängterar att kostnaderna för detta ska vara rimliga. Utifrån
erfarenheter av kostnader för det första mötet finns det dessutom utrymme i årets
planeringsbudget att hålla det mötet på Arlanda utan att kostnaderna drar iväg då
alla kan resa över dagen och inte behöver övernattning.
Mötet beslutar att ML får i uppdrag att anordna detta möte för teologiska gruppen.
8. Utbildningsdagar för Arvidsjaur församling hösten 2016
Församlingen har genom IHP framfört att det finns ett stort behov hos församlingen
av fortbildning kring samiskt kyrkoliv, vad kyrkodagarna har för betydelse för samer/
samiskt kyrkoliv, samiskt kultur och samhällsliv.
Utbildningsbitar/ämnen som arbetslaget behöver veta mer om:
- Teman för kyrkodagarna: temat livets vatten, försoning (vitboken,
nomadskoleboken), klimat/klimatförändringarnas betydelse för urfolk,
urfolksrättigheter och andra samiska frågor som kan vara aktuella
-

Planering av kyrkodagarna, innehåll etc.

-

Hur tänker vi kring programmet.

Vid möte med IHP, LGB, KSS och ML 15 maj bestämde vi att enheten för
flerspråkighet på Kyrkokansliet håller en utbildningsdag och kickoff tillsammans med
församlingen 5-6 september i Arvidsjaur. Det blir både möjlighet för enheterna att
träffas inför SK17 och fördjupa sig i olika ämnen. Förslag är att projektet belastas för
kostnaden av föreläsare, lunch bägge dagar för hela gruppen. Ordförande för
Samiska rådet i Svenska kyrkan lovar att medverka en stund via videolänk då hon
inte kan närvara personligen.
IHP, KSS och ML har en avstämning inför utbildningsdagarna via telefon den 18
augusti klockan 13-14.
9. Kommunikation, hemsidan, grafiskt element och sociala medier.
Hemsidan.
Efter träff med kommunikationsavdelningen har starten för hemsidan ändrats,
troligtvis kan den börja användas först i augusti. Grafiska signalelementet måste vara
helt klar och helst även de fotografier som ska användas. ML har haft kontakt med
Gustaf Hellsing om bilder och gett förslag på fotografer som skulle kunna sälja bilder.
Sidan aska vara av informativ karaktär och innehålla bla information om boende,
program, kartor mm.
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Social medier.
Det finns ett konto på Facebook som heter ”Samiskt kyrkoliv i Svenska kyrkan” som
är av informativ karaktär. Mariann lägger in aktuella händelser. Även skapat ett konto
på Instagram som heter ”samiskakyrkodagar” som bara berör arbetet kring SK17.
10. Kommande möten under 2016 för styrgruppen.
Fredagen 26 augusti klockan 10.00 -12.00 videokonferens.
Måndagen 10 oktober klockan 10.00 -12.00 videokonferens.
Måndag 28 november klockan 15.00 -16.30 videokonferens.
10. Övriga frågor.
EMK lyfter frågan om budget, finns behov ta fram den så att stiftet vet vilka kostnader
de kommer att ha till kyrkodagarna. Stiftet har personal, bemanning med tex
kommunikatör, samisk stiftsadjunkt, andra som kan behövas under och före
kyrkodagarna. SKKB har en egen budget för den ryska delegationen men behövs det
mer? Dag Hedin kanske måste kunna anlitas till seminariet/paneldiskussionen om
Arktis/klimat. Det finns behov att ta fram en budget.
Angående tillstånd som ska sökas bör det även upprättas en beredskapsplan. Lena
Boman är säkerhetsansvarig på Kyrkokansliet och bör kontaktas.
11. Mötet avslutades.
Deltagarna tackades för sitt engagemang.
.

Anteckningar av Mariann Lörstrand.

