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Minnesanteckningar från telefonmöte 
gudstjänstkommitté 5 juni 2017 
 
Närvarande: 
Birgitta Simma (BS) Luleå stift Svenska kyrkan. 
Ingrid Holmström Pavval (IHP) Arvidsjaur församling Svenska kyrkan. 
Einar Bondevik (EB) Samisk kirkeråd i Norske kirken. 
Karl Yngve Bergkåsa (KYB) Samisk kirkeråd i Norske kirken. 
Mariann Lörstrand (ML) projektledare för Samiska kyrkodagar 2017.  
 
För kännedom: 
Ewerth Rickardsson (ER) kyrkomusiker. 
Rauno Pietarinen (RP) Ortodoxa kyrkan i Finland. 
Erva Niittyvuopio (EN) Evangeliska lutheranska kyrkan i Finland.  
 
 
 
1. Mötets öppnande. 
Mötet öppnades, RP, EN och ER lämnat återbud.  
 
2. Godkännande av dagordning. 
Genomgång och godkännande av den dagordning som skickats ut till mötet.  
 
3. Genomgång av minnesanteckningar från föregående möte.  
Inte färdiga, skickas ut då de blir klara. 
 
4. Utformning av agendor/gudstjänster. Nu har sista versionen av agendor 
kommit, de måste godkännas för att kunna gå till tryck imorgon. 

Det kommer vara kortagenomgångar inför varje gudstjänst, IHP kommer vara 
samordnare. Alla medverkande samlas 30 minuter innan. 

Vi går först igenom Sáddenmeassu (Sändningsmässan) och vilka som medverkar. 
BS är liturg, EB predikar. Som textläsare medverkar Elli-Karin Pavval (lulesamiska), 
Lars Stenberg (umesamiska)och Johan Sandberg McGuinne (sydsamiska). Ingen 
läser på enaresamiska, istället en ungdom från ungdomsprojektet som församlingen 
har. IHP ordnar en person. Maria R Steinsvik läser bönen av ungdomarna. 
Biskoparna som närvara samt vår ärkebiskop läser Välsignelsen på olika samiska 
språk samt svenska och finska. 
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Under nattvarden medverkar BS, IHP, EB, KYB, präst Hans Lind, 2 st. ungdomar 
från Finland, diakon Anna Kuoljok, Diakon Akar Holmgren, Lisbeth Hotti, Risten Turi 
Alexandersen, Maria R Steinsvik. Det blir 6 stationer. Vinet är beställt och finns på 
Systembolaget, oblaterna ska kansliet ta med till Arvidsjaur. 

Lars Stenberg och Per-Ove Blind har lovat att vara klockringare tillsammans med 2 
andra, de använder renskällor. 

Temapsalmen anges med korrektnamn på det språk som används. 

Inledningsgudstjänst. Processionskorset tar Vidar Andersen hit från Norge var den 
varit på förvaring. Liturg är KYB. Ärkebiskop Antje Jackélen predikar (simultan 
predikas). Det medverkar textläsare på nordsamiska, sydsamiska och lulesamiska. 
RP medverkar på ortodox förbön och Fader Vår. 

Gudstjänster som EN anvsvarar för tas av ML och EN separat, allt är ordnat inför 
den. Ungdomsgudstjänsten på lördag kväll är färdig, det blir med nattvard och BS har 
lovat medverkar som liturg. 

5. Körer som medverkar. Arvidsjaur kyrkokörer och Dalvvadiskören från Jokkmokk 
medverkar på fredag och söndag. På lördag medverkar barnkören. Sånger är 
intränade, ML och hennes sambo ska på kyrkokörernas övning onsdag den 14 juni 
för att lyssna av. 

6. Altaren. Kläs i samiska färger med vit duk under, band av kläde som rinner ner 
mot golvet. Bordettas från församlingshemmet. Elden framför är geléeldstäder som 
Samlandsresor ordnar åt oss. Liturgisk färg är grönt. Alla präster biskopar mm tar 
med sina egna skrudar och albor. 

7. Övriga frågor.  
Inga övriga frågor 
 
8. Mötets avslutande. 
Vi tackade varandra för ett konstruktivt möte och önskade en bra helg.  
 

 
 
 
 
Anteckningar av 

Mariann Lörstrand, projektledare.  
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