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20 febr 2011 i Pajala – LMV årsmöte
Årsmötet avhölls på Snickarbacken med åtta deltagare. Förutom genomgång av bokslut för 2010
och omval av styrelse genomgicks planer och budget för årets Læstadiusvecka, med temat
”Minnesåret 2011: 200 år efter Johan Raattamaas födelse, 150 år efter Lars Levis död, och 170 år
efter Petrus död”.
Beslutades att vårt verksamhetsår i fortsättningen skall vara från 1 maj ett år till 30 april året
därpå. Ordinarie årsmöte kan då i fortsättningen hållas i juli under Læstadiusveckan.
Anneli, som blir pensionär i år, annonserade sin avgång och avtackades vid mötet. Ny
museintendent blir Anders Alapää som kommer att få sitt elddop under Læstadiusveckan.

20 - 21 febr 2011 i Pajala och Tornio - till minne av Lars Levi Læstadius
På 150-årsdagen av Lars Levis död avhölls ett internationellt seminarium i finska Tornio. Temat
belyste hans liv och betydelse för olika vetenskapsgrenar. Anneli Mäkinen höll på finska ett
föredrag om släkten, manuset skrivet av Hans Læstadius. Från LMV deltog även Bertil Kero och
Lauri Koistinen. Senare under året utkom på finska antologin ”En man – sju liv” av Juha
Pentikäinen och Risto Pulkinen (”Lars Levi Læstadius – Yksi mies, seitsemän elämää”).
Vid gudstjänsten i Pajala kyrka 20 febr framförde Anneli ett sammandrag av släktföredraget.

18 maj 2011 – planeringsmöte vid Arlanda
Bertil och Inga Kero sammanträffade med Hans Læstadius nära Arlanda för att planera
juliveckans aktiviteter, vårt kommande extra årsmöte, hur vi kan arbeta vidare med att stötta och
marknadsföra Læstadiusmuseets framtid, samt vikten av att vårda personkontakterna i regionen.

4 - 7 juli 2011 med Læstadiusvecka och extra årsmöte
Laestadiusveckan 4-7 juli 2011 var en av höjdpunkterna av alla LLL-veckor som har hållits. En
extra dag behövdes, för att kunna belysa de tre minnesåren som berördes – 150 år efter Lars
Levis död, 170 år efter Petrus död och 200 år efter Raattamaas födelse. Två biskopar
medverkade – Hans Stiglund från Luleå stift och Samuel Salmi från Uleåborgs stift. Från
Murmansk, Norge, Finland och Sverige hade vi föredragshållare, som berörde olika områden i
väckelsens historia. Höjdpunkten blev en resa i Læstadius fotspår upp till Karesuando, via
Saivomuotka, Kuttainen och Kangos.
Ett extra årsmöte hölls den 7 juli, för att enligt stadgarna – att två årsmöten beslutar – fastställa
att verksamhetsåret förlängs till 30 april 2012, samt att ordinarie årsmöte i fortsättningen
kommer att hållas i juli månad.
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Någon klarhet om museets framtid har man ej lyckats uppnå, då ett nytt kyrkoherdeval förestår i
Pajala församling. Problemet kvarstår med två förvaltningar – församlingen äger fastigheterna
och kommunen finansierar underhållet.
Besöksfrekvensen ökar på museet i och med gruvverksamheten, och det bör ge större prioritet att
finna en enda ”juridisk person” som förvaltar museet och och området däromkring. Förutom
gruvan, så är Laestadiusmuseet det mest efterfrågade av besökare som kommer till Pajala.

Oktober 2011 – Styrelsemöte och träff med kommunledningen
Den 12 okt samlades delar av styrelsen och gjorde en uppföljning av årets Læstadiusvecka. Ett
extra plus för Karesuandoresan och mottagandet av Murmanskgruppen.
Ls-veckorna 2012 och 2013 ventilerades med de åtgärder och den utveckling som behövs,
liksom förnyelse av museet och dess verksamhet, underhåll och renovering av pörtet, samt
integrering med Kengis (kyrkplatsen, även gruvan och malmen). Anders Alapääs utmärkta
programförklaring för lokala och regionala mål ligger till grund.
Tidigare samma dag träffade Bertil Kero och Hans Læstadius kommunalrådet Kurt Wennberg,
och fick då tillfälle att utveckla museets framtid och behov av sponsring.

April 2012 – ny svensk/finsk folder
En uppdaterad sv/fi folder med fokus på programmen för 2012 och 2013 lämnades för tryck i
april, och levereras till 8 turistbyråer i Norrbotten och Lappland. Huvudupplagan till museet.
Samma format som tidigare men minskad textmassa och större typsnitt, samt med annan
färgnyans.

Pajala och Sattajärvi i juni 2012
Bertil Kero, ordförande LMV
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