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Verksamhetsberättelse för 2009 

 
 
21 febr 2009 i Pajala – LMV första årsmöte 
Årsmöte  - en dag att minnas  - 148 år sedan Lars Levis död och ryska bomber föll över Pajala 
denna dag för 69 år sedan. 
 
7 - 8 maj 2009 – kyrkohistorisk resa i Tornedalen 
På initiativ av Dan Elenius arrangerade LMV en bussresa längs Tornedalen för stiftshistoriker 
och några Læstadiussläktingar, på temat ”Väckelse i gränsland”. Anneli Mäkinen deltog som 
kunnig guide och Hans Læstadius höll i de praktiska trådarna. Gruppen på 16 personer startade i 
Gammelstad utanför Luleå och besökte först Haparanda med kyrkan, Angelika Læstadius grav 
och Fridsförbundets hus, samt övernattning på Cape East med utsikt mot Torneälvens magnifika 
islossning. Dagen efter besöktes kyrkorna i Hietaniemi, Övertorneå och Pello, och efter lunch på 
Tannakrogen i Pajala blev det några minnesvärda timmar i pörtet och Læstadiusmuséet. 
Kyrkopolitikern och kantorn Kjell Söderberg från Umeå trakterade flera orglar med den äran. 
Före återfärden till Luleå samlades gruppen till en minnesstund vid Lars Levis grav. Denna resa 
kan ses som ett led i marknadsföringen av Tornedalen och Læstadiusmuséet. 
 
6 – 10 juli 2009 med Læstadiusvecka och styrelsemöte 
Den 8 juli – styrelsemöte i anslutning till Laestadiusveckan. Hans och Marianne kom via Luleå. 
På planeringsmötet presenterades foldern. Inga o Bertil  hälsade på i Vällingby hos Hans och 
Marianne, och beslutade att trycka en mindre serie. Vi beslutade om att stå för resekostnaderna 
för den som hade hand om Örtagården. Gravvårdens finansiering var klar och skulle åtgärdas 
under sommaren.  
Halvårsredovisningen föredrogs av Hans och han presenterade budgeten för 2010. Lauri 
informerade om sitt projekt. Laestadiusveckan besöktes av flera från styrelsen. Elenius hade 
föredrag om väckelsen i gränslandet. Kolari gamla kyrka var ett besöksmål, där många av oss var 
med på en psalmkväll, som Karl-Erik Tjäder från Haparanda höll i. 
 
10 november 2009 – styrelsemöte i Pajala 
Styrelsemöte på Snickarbacken , som inleddes med en buffé. 14 personer deltog,. varav flera från 
Lars-Gunnars ungdomsgrupp. Anneli gav en återblick över årets aktiviteter. Delårsrapport av 
Hans. Hans informerade om hemsidan. Tryckning av info-folder faställdes  att vi tar fram en 
finsk/svensk och en engelsk version. Den nya foldern skall presenteras vid årsmötet. Ordf. 
presenterade en kostnadskalkyl över rep. av pörtet, och att den, via Paavo, förmedlats till 
Uleåborg.  
Laestadiusveckan 2010 – en tjänande Marta och en lyssnande Maria – redogjordes av Anneli. 
Budgeten för 2010 är lågt räknat, då vi inriktar oss på en större insats år 2011 – Minnesåret. Från 
Dan Elenius´ tankesmedja presenterades ett prel. program för Minnesåret 2011. Lars-Gunnar 
presenterade ideér från ungdomsgruppen. Ann-Mari Mäki Larsson från KUN, meddelade att 
kommunen är positiv till att stödja aktiviterna för Minnesåret, och hon inbjöd ordf. att den 8 dec. 
presentera LMV för KUN. LMV planerar att uppvakta tänkbara sponsorer. Lauri och ordf. fick i 
uppdrag att besöka Länsstyrelsen ang. stiftelsefrågor och projektansökan. Utökning av styrelsen 
delegerades till valberedningen. 



Verksamhet-LMV-2009.doc 

 
1 december 2009 på Länsstyrelsen i  Luleå 
Lauri och Bertil besökte Länsstyrelsen. Först besökte vi Hans Landberg, där vi presenterade vår 
tanke att få överta stiftelsen Carex Laestadiana. Han gav rådet att vänta till efter årsskiftet då nya 
lagar om stiftelser börjar gälla. Vi besökte sedan representanter för EU-frågor, där vi fick en 
grundlig genomgång om vad som gäller. 
 
8 december 2009 – KUN-styrelsemöte i Pajala 
Ordf. för LMV gav en grundlig information om LMV:s verksamhet. LMV fick ett muntligt löfte 
om stöd för Minnesåret. 
 
 
 
Pajala och Sattajärvi i februari 2010 
 
Bertil Kero, ordförande LMV 


