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Minnesanteckningar från programkommittémöte 28 
februari 2017 via telefon 
 
Närvarande: 
Sylvia Sparrok (SS) Samiska rådet i Svenska kyrkan  
Ingrid Inga (II) Samiska rådet i Svenska kyrkan. 
Britt-Inger Sikku (BIS) Samiska rådet i Svenska kyrkan 
Anna-Sara Stenvall (ASS) Samiska rådet i Svenska kyrkan (medverkade punkt 1-6) 
Erva Niittyvuopio (EN) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland, medverkar till kl 
10.50. 
Anne Dalheim (AD) Samiskt kirkeråd i Norge 
Anna Malene Jønsson (AMJ) Samiskt kirkeråd i Norge 
Risten Turi Alexandersen (RTA) Generalsekreterare Samisk Kirkeråd i Norge  
Sigurdur Hafthorsson (SH) flerspråkighetsenheten Kyrkokansliet 
Mariann Lörstrand (ML) projektledare för Samiska kyrkodagar 2017  
Lisbeth Hotti (LH) flerspråkighetsenheten Kyrkokansliet. 
 
För kännedom: 
Mari Valjakka (MV) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland 
Nadezjda Bolsjakova (NB) representant för SKKB Ryssland 
Moa Nygren (MN) administratör flerspråkighetsenheten 
 
 
 

1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades av SS med en kort morgonbön.  
MV, AD, AMJ, NB medverkar inte idag. 
 
2. Godkännande av dagordning. 
Genomgång och godkännande av den dagordning och bilagor som skickats ut till 
mötet.  
 
3. Föregående programkommittémöte 2017-01-23 
Föregående programkommittémöte 2017-01-23 minnesanteckningar är medskickade 
i kallelsen. Lades till handlingarna. 
 
4. Anmälningsförfarandet och tillgång till boende 
ML rapporterar, länken till anmälning bedöms vara på plats i början av mars. Jobbar 
på att skaffa fram mer boende då det börjar vara fullt på de större hotellen.  
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5. Marknadsföring SK17. 
Behov av mer marknadsföring. Prova gå in på länken för att se det som finns 
https://internwww.svenskakyrkan.se/flersprakigkyrka/flersprakig-kyrka/samiska-
kyrkodagar-2017. Detaljprogram bör finnas att kunna ha i handen, försöka att 
använda samiska så långt det är möjligt, ha med akutnummer för akuta ärenden. Bör 
finnas en plats som annonserar digitalt t.ex. programförändringar. Affisch bör finnas i 
alla fall på nordsamiska.  
 
6. Information om arbetet med inbjudningarna. 
Information om arbetet med inbjudningarna. Lista på lunchdeltagare som kansliet 
identifierat medföljer som bilaga. 

SK17 bjuder in gäster till en lunch klockan 11.00 den 16 juni 2017.  
Vi har samanställt en lista på tänkbara personer från Sverige Norge, Finland. 
Ryssland vet vi inte vilka som ska inbjudas. Förslag från mötet ben ortodoxa 
representanter från Finland: Metropolitan Elia, Fader Rauno, Anneli Pietarinen. Möte 
överens om att antal deltagare bör begränsas. Samiska kyrkoråd självskrivna, någon 
från Sametingen, andra som har formella roller, lokala representanter. Ml gör en lista 
och skickar ut tillveckan för att godkännas via mail, snabb respons önskas. 
 
7. Rapport från de andra kommittéerna. 
ML rapporterar kortfattat från möte med gudstjänstkommittén 23-24 januari, 
styrgruppsmöte 17 februari. Inga bilagor. 
Styrgruppen har funderingar om överlämning till nästa land på sista gudstjänsten? 
 
8. Ungdomslägret 
Aktiviteter för ungdomar som inte deltar i ungdomsläger, samedans någonstans 
fredag? Hur ska vi tänka kring det? 
 
Ungdomsaktiviteter som ligger utan för lägret, finns det sådana för tillresta 
ungdomar? Samedansen, kan den vara öppen för alla. Barn- och 
ungdomskommittén har varit tydlig med att lägrets aktiviteter som sker inne på 
lägerområdet inte kan vara öppna för andra. Hur säkerställer vi att alla verkligen gått 
hem? Kan man flytta dansen till fredag kväll? Kan ungdomarna ha någonstans där 
de kan träffas tillsammans på lördagkväll då lägrets aktiviteter som är öppen för alla? 
Kan SIF (Samernas idrottsförbund) eller Sáminuorra vara en samarbetspartner? 
Anordna workshop? 
Kansliet bereder frågan vidare. 
 
9. Programmet. 
Vilka språk ska detaljerat program finnas tryck på? Vi håller fast vid ett gammalt 
beslut om tolkning. Om det finns ett mycket enkelt program kan det vara översatt till 
många språk, mer detaljerat kan bli svårt. 

https://internwww.svenskakyrkan.se/flersprakigkyrka/flersprakig-kyrka/samiska-kyrkodagar-2017
https://internwww.svenskakyrkan.se/flersprakigkyrka/flersprakig-kyrka/samiska-kyrkodagar-2017
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Umesamiska, varför det inte finns umesamiska med i text är föra tt det inte är officiellt 
språki Sv.Kyrkan då ingen officiell förfrågan gjorts. 
Stomme för programmet medföljer som bilaga, uppdaterad och skickas 170127. 
Kommentarer kring dessa: 
1 Lávvusamtal KLAR 
4 och 19, 22 Film Sameblod. Moderator klar. 
5 och 21 Psalmsång, ad är psalmsångsvärd. 
10 Teaterworkshop för barn, någon samisktalande som skulle behöva tillfrågas. 
11 Lávvusamtal, moderator inte klar. 
12 Skolminnen, Tillfrågad person vill ha sidekick. 
13 och 18 Utställning. KLAR 
15 Lávvusamtal, nästan klar, Sámerádis deltagare inget namn, svar inte ännu klart. 
Tillfråga Ol Johan Gaup från Norge? 
27 Lávvusamtal. Norge Ravdna Turi Henriksen tillfrågas (RTA) Finland Biskop 
Samuel Salmi tillfrågad. Sverige Sofia Jannok tillfrågas (SS). Sylvia moderator. 
 
Vi saknar deltagare i panelsamtalen, särskilt de på söndag. Hur gör vi om dessa inte 
vill delta? Plan B? Bierna Bientie kan tillfrågas. Håller kontakt via e-post. 
 
Kantor, vem är huvudkantor? Det är Aron Nygren och Ellinor Stenlund med stöd av 
Ewerth Richardsson. 
 
Hitta ett/flera dopbarn till lördag: BIS har kännedom om blivande föräldrar under 
våren, kan hålla koll på det. 
 
Programkommittén kom med synpunkter som redovisas separat i ett uppdaterat 
program. Kansliet och kommunikationsavdelningen bereder frågan och återkommer 
via e-post på hur det blir. 
 

10. Förfrågningar om programpunkter.  
Kommer hela tiden förfrågningar, ML vill att mötet tar ett beslut.  
Bilaga medföljer ”Orgelkonsert Kristina Schtegman.” 
Mötet beslutar att säga nej till det mesta, programmet är tillräckligt. Vi tackar vänligen 
nej tack tillkommande förfrågningar. 
 
11. Morgonbön 3 maj klockan 8.30 - 8.45 
När vi är på möte i Uppsala har vår avdelning hand om morgonbönsveckan, ML har 
som förslag att vi ska hålla i den morgonbönen på samiska. Mall finns. Vi håller det 
på nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. 2-3 psalmer och träffas på kvällen 2 
maj efter middagen för att förbereda detta. 
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12. Kommande möten programkommittémöten under 2017. 
Mötet beslutade att bestämma följande datum  

 Onsdagen 3 maj 2017 kl. 8.00- 16.00 i Uppsala Kyrkokansliet (resdag 2 maj). 

RTA deltar via Skype. Vi andra träffas kl. 19.30 för middag den 2 maj i 

Uppsala. 

 Utvärderingsmöte (för samtliga) tisdagen 3 oktober 2017 kl. 10.00- 16.00 i 

Uppsala Kyrkokansliet. 

 Alla samiska kyrkoråd har en träff 8.30- 10.00 den 16 juni under SK17. 

13. Hållbara event, vad har vi för miljömål? 
Kort redovisning av ML och LS. Viktigt för alla att vara medvetna om hur det påverkar 
SK17. T.ex. programförändringar finns på digital skärm i mötesbyrån. 
Vi håller på att ta fram ett dokument och då när den är klar skickar vi det även till 
Norge och Finland. 

12. Övriga frågor.  
Viktigt att nå ut med information att ”Sameblod” har begränsat antal platser. 

13. Mötets avslutande. 
SS avslutar och tackar för ett inspirerande och engagerande möte. 
 
 
 
 
 
Anteckningar av Mariann Lörstrand, projektledare. 
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