Meddelande 18.2.2022
Biskop Jukka Keskitalo: Samiska kyrkodagarna är inbjudan till en gemensam lägereld
De femte Samiska kyrkodagarna arrangeras den 5-7.8.2022 med temat Helig eld – Heligt folk. Evenemanget
arrangeras vart fjärde år. Förra gången var kyrkodagarna i Arvidsjaur, Sverige, i juni 2017. Kyrkodagarna
som nu arrangeras i Finland sköts upp ett år på grund av coronapandemin.
Brett program
De samiska kyrkodagarna är ett samnordiskt kyrkligt evenemang där det samiska gudstjänstlivet står i
fokus. Till exempel den samiska traditionen att be och sjunga psalmer stärker och stödjer samerna i deras
andliga gemenskap och liv. Programmet består av konserter, kulturprogram, diskussioner och seminarier.
Målsättningen för evenemanget är att stärka (den samiska kulturen och) de olika samiska språkens ställning
samt främja användningen av dessa i kyrkan. På kyrkodagarna behandlar man frågor som hållbar utveckling
samt hur man främjar den samiska verksamheten i de olika kyrkorna. Under dagarna lyfts även sanningsoch försoningsprocesserna i de olika länderna.
Biskop Jukka Keskitalo är med under kyrkodagarna och det är också ärkebiskop Tapio Luoma samt andra
kyrkoledare från Sverige, Norge och Ryssland. Den mest långväga gästen är maasaibiskop Jacob Moreto
från Morogoro i Tanzanien.
–Vi har viktiga teman att diskutera och mycket att lära oss från varandra. Det är passande att temat för de
Samiska kyrkodagarna är Helig eld – Heligt folk och kyrkodagarna kan ses som en inbjudan till en gemensam
lägereld, säger biskop Jukka Keskitalo.
Ansvaret för arrangemanget är ett samarbete mellan Uleåborgs stift, Samiska kyrkoråden i Norge och
Sverige, Enare församling och Uleåborgs ortodoxa stift. Barents kyrkoråd stöder ryska samernas deltagande
på kyrkodagarna.

Planerar du att delta så skriv upp datumen i kalendern och boka boende i Enare. Det kommer att finnas
lunch och middagspaket att köpa för deltagarna på lavvo-området samt att man kan äta på hotellen i
närområdet. På Kyrkodagarnas programkarta får man information om vad som händer var. Programmet
finns på åtta olika språk på webben.
Bild: Fri för publikation för att marknadsföra evenemanget
Ytterligare information:
Kyrkans sekreterare för samearbete Erva Niittyvuopio tfn 040 769 0044, erva.niittyvuopio@evl.fi
Evenemangets webbsidor finns här och programmet hittar du här. Information om logimöjligheter finns
här. (Källa: Kyrkans webbsidor på evl.fi)
Samearbetet inom den finska evangelisk-lutherska kyrkan har nya webbsidor: www.evl.fi/sapmi

