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Minnesanteckningar från gudstjänstkommittémöte 
23 och 24 januari 2017 
 
Närvarande: 
Birgitta Simma (BS) Luleå stift Svenska kyrkan. 
Ingrid Holmström Pavval (IHP) Arvidsjaur församling Svenska kyrkan. 
Ewerth Rickardsson (ER) kyrkomusiker. 
Einar Bondevik (EB) Samisk kirkeråd i Norske kirken. 
Karl Yngve Bergkåsa (KYB) Samisk kirkeråd i Norske kirken. 
Lisbeth Hotti ( LB) handläggare för samiskt kyrkoliv, Kyrkokansliet. 
Mariann Lörstrand (ML) projektledare för Samiska kyrkodagar 2017.  
 
För kännedom: 
Rauno Pietarinen (RP) Ortodoxa kyrkan i Finland. 
Erva Niittyvuopio (EN) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland.  
Kirsti Guvsám (KG) Samisk kirkeråd i Norske kirken. 
 
 
 
1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades, RP, EN och KG lämnat återbud.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
Genomgång och godkännande av den dagordning som skickats ut till mötet.  
 
3. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.  
Lades till handlingarna. 
 
4. Kommittén arbetar med gudstjänsterna och agendorna. 

 Avslutningsgudstjänsten kommer att kallas sändningsmässa. 

 Det blir en gudstjänstagenda inte ett på varje språk. Agendorna ska vara 

tydliga med bra layout, inte lika röriga som i Mo i Rana. I Sundsvall hade de 

tydliga agendor, berättar Birgitta. På Biskop Evas vigning var det också en 

tydlig agenda som kan vara bra att titta på. 

 Psalmerna läggs in på rätt plats i agendorna. Få in alla språk i de olika 

gudstjänsterna. En psalm av varje språk, 4 st i varje gudstjänst. 

 Det kommer vara körer från Arvidsjaur med på gudstjänsterna. Ewerth åker 

dit den 26 april och har en kursdag. Resa och arvode bekostas av projektet.   
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 Språken som ska användas är, nordsamiska, sydsamiska, lulesamiska, 

umesamiska, enaresamiska. 

 I agendan kommer presentationsorden att stå på de olika varieteterna samt 

svenska.  

 Birgitta vill ha korta och enkla böner så att alla, gamla som unga, kan hänga 

med.   

 Ungdomarna bör involveras i gudstjänsterna på något sätt, bland annat vid 

nattvarden. 

 Einar undersöker om vi kan få använda Frode Fjellstads nya psalm.  

 Jojk, vilka kan jojka vid gudstjänsterna? Finns det någon som kan jojka på 

umesamiska. Finns det ungdomar som kan jojka?  

 Välsignelsen läses av biskoparna, förslag: Hans Stiglund på umesamiska, 

Eva Nordung Byström på sydsamiska, Samuli Salmi på enaresamiska eller 

finska, Tor Singsaas på sydsamiska, Ann Helen Fjellstad Ljusnes på 

lulesamiska och Olav Öygard på nordsamiska, äb Antje Jackelén på svenska. 

 Förböner bör behandla klimatfrågan, rent vatten, samiska näringar och 

verksamheter. BS och KYB gör förslag på förböner som kan användas till 

nästa möte. 

 Kollekt, det finns inget givet ändamål, förslag vattenprojekt internationellt 

 Altaret, kläs i samiska färger. Behöver mikrofon, ”myggor” till de som 

medverkar samt predikstol (lånas i Arvidsjaur). Nattvardkärl kan användas 

från Arvidsjaur samt lånas från Samisk kirkeråd i Tromsö, det finns en matta 

av renhärnor som brukar användas (EB), ljushållare av horn ,NJ Labba har 

gjort en som brukar användas i Edelvik.  

 Var finns processionskorset, ML ska undersöka. 

 Om det blir en dopgudstjänst kan vi fråga om att få låna Randi Marainens 

dopfunt samt att barnen som blir döpta kan få Luleå stifts samiska smycke i 

gåva med fadderbevis på samiska. 

  
5. Kort information via ML från programkommittén, barn- och 
ungdomskommittén, styrgrupp. Kollekt. ML berättar kortfattat från dessa möten, 
det finns även minnesanteckningar att läsa från varje möte. 
 
6. Information av nuvarande programinnehåll SK17.  
Kommittén fick ta del av nuvarande förslag till program som finns just nu. 
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7. Medverkande på nattvarden. 
Just nu planeras 5 stationer med 10 personer: BS, IHP; EB, KYB; Maria Valjakka, 
Ann Kuoljok, Lisbeth Hotti, Akar Holmgren, som förslag från Finland Juha Reinola 
(ML tillfrågar), Ann Malene Jönsson tillfrågas. 
 
8. Kommande möten. 
Torsdagen 30 mars– fredagen 31 mars 2017 i Luleå. Vi bokar möteslokal på 
stiftskansliet i Luleå. ML förbokar hotellrum åt samtliga. KYB planerar medverka via 
videolänk, eventuellt EB och EN. 
 
18 maj klockan 13.00- 15.00, möte via Skype för att kolla de sista detaljerna inför 
SK17. 
 
9. Övriga frågor. 
Inga övriga frågor. 
 
10. Mötets avslutande. 
Vi tackade varandra för ett bra möte och ses den 30 mars i Luleå. 
 
 
 
 
Anteckningar av 

Mariann Lörstrand, projektledare.  
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