
Verksamhet-LMV-2010.doc 

�� � � �� � �	 � 
 	 � � � �� �  � � � ��

 
Verksamhetsberättelse för 2010 

 
 
 
21 febr 2010 i Pajala – LMV årsmöte 
Årsmötet avhölls på Snickarbacken med tolv deltagare. Förutom genomgång av bokslut och val 
av styrelse genomgicks planerna för årets Læstadiusvecka, och även Minnesåret 2011. Beslut 
togs att trycka nya foldrar, en på svensk/finska och en på engelska, på förslag av Hans 
Læstadius. 
 
7 – 10 juni 2010 i Pajala – förberedelser inför Læstadiusveckan 
Ramen till Brita Cajsas gamla franska sjal återfanns i museets källare. Den snyggades till och 
sjalen syddes fast i underlaget, täcktes med plexiglas som skydd, samt hängdes upp på sina 
gamla väggfästen i det rum som förut varit pastorsexpedition. Hans inventerade materialet i 
kassavalvet samt hängde upp porträtt av förtjänta kvinnor. Två nya roll-ups beställdes, med 
motiv för årets tema. 
 
12 - 15 juli 2010 med Læstadiusvecka och styrelsemöte 
Årets tema var ”En tjänande Marta, en lyssnande Maria – om väckelsens kvinnliga bas”. De 
kvinnor som lyftes fram var barnmorskan Mathilda Fogman och författarinnan Maj-Lis Palo, 
samt från LMV-medlemmarna Rolf Berggård och Hans Læstadius med föredrag om Lars Levis 
döttrar Nora Mäkitalo och Lotta Jokela, och Petrus dotter Angelika Læstadius. Veckans program 
med intervjuer uppmärksammades i webbtidningen tornedal.se. 
 
Styrelsemöte i LMV avhölls den 13 juli. Utveckling av hemsidan diskuterades, likaså fastslogs 
upplagorna på de två foldrarna som täcker verksamheten för både 2010 och 2011. Detaljerat 
program för 2011 års vecka finslipades, temat blir ”Minnesåret 2011 – 200 år efter Johan 
Raattamaas födelse, 170 år efter Petrus Læstadius död, och 150 år efter Lars Levi Læstadius död. 
 
Bidrag inför 2011 kommer att sökas från kommunen, landstinget, länsstyrelsen och Norrbottens 
museum. Ett utkast till museets 5-årsplan diskuterades, inför kommande planeringsmöte under 
hösten. 
 
Oktober 2010 – Museet blir byggnadsminne 
Pajala församling får som de vill. Länsstyrelsen i Luleå har nu tillmötesgått församlingens 
hemställan från 2007 att förklara predikanten Læstadius hem som byggnadsminne.  
Som förklarat byggnadsminne skyddas nu området för yttre och inre påverkan, som rivning, 
ombyggnation och förändring av planlösningen. Dessutom medföljer ett krav på underhåll där 
material och metoder som används ska vara anpassade till respektive byggnads egenart. 
 
28 november 2010 – Norrbottens flora 
På skyltsöndagen 28 november 2010 besökte Irma Davidsson och Kerstin Haraldsson ur 
Föreningen Norrbottens Flora museet. Med sig hade de tunga och varmt välkomna bokkartonger 
med Norrbottens Flora. 
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1 december 2010 i Korpilombolo– möte med kommunen, länsmuseet, AF och kyrkan 
Deltagare var Curt Persson från länsmuseet, Elisabeth Lax från landstinget, Monika Metsävainio 
och Ulla Bergström från kyrkan, Kurt Wennberg, Lena Jatko, Åke Johdet och Tuula Puranen från 
kommunen, Henruiksson från AF, Anneli Mäkinen från museet, samt Bertil Kero från LMV. 
 
Museets framtid dryftades. Annelis pensionering närmar sig – den sista febr 2011 går hon i 
pension. Vi redogjorde för LMV:s uppgift och tog upp även frågan om att bilda en stiftelse- 
vilket ingen direkt var emot. Huvudmannaskapet efterlystes. Elisabeth Lax påpekade att om 
ägarna tidigare hade visat på långsiktighet – 5 årsplan - och informerat hur de ser på museets 
framtid i konkreta termer, så hade de kunnat lösgöra medel. Dock finns det medel när museet är 
K-märkt. Ordf. och museich. ska undersöka ang. stiftelseform och eventuella finansiärer. 
 
 
7 december 2010 i Pajala – styrelsemöte LMV 
Till årsmötet skulle vi försöka få fram något om en stiftelseform, hur eller när den kan påbörjas, 
eller om den alls ska realiseras. Finansieringsfrågan är av nöden att den blir klar för Minnesåret. 
Ordf. ska lämna in en ansökan till kommunen i början av år 2011. K-märkningens krav ska 
presenteras och frågan om örtagården ingår i K-märkningen. 
 
Femårsplan av Hans och från Dans tankesmedja togs upp 
 
Lauri redogjorde för det arbete han utfört. Ett häfte om LLL:s visitationsresa presenterades. Flera 
andra intressanta uppgifter framkom, bl.a att LLL hade sin sista predikan i Kengis kyrka den 2 
december 1860. 
 
 
 
 
Pajala och Sattajärvi i juni 2011 
 
Bertil Kero, ordförande LMV 


