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Verksamhetsberättelse för 2012-05-01 till 2013-04-30
Læstadiusveckor under tidigare år – en historisk återblick
Under Læstadiusveckan sommaren 2008 samlades en arbetsgrupp i Lainio, på initiativ av Dan
Elenius i Göteborg, ättling till Lars Levi. Gruppen beslöt då att kalla till ett konstituerande
styrelsemöte i november, där LMV bildades med styrelse och stadgar. Temat 2008 var ”Vägar till
visdom - 200 år efter Læstadiusbrödernas skolstart”. Därefter har vi deltagit i följande:
2009

Märkesåret 1809: Orden vandrar över gränsen - 200 år sedan
en gräns klöv Sverige och Finland

2010

En tjänande Marta, en lyssnande Maria - om väckelsens kvinnliga bas

2011

Minnesåret: 200 år efter Raattamaas födelse, 150 år efter Lars Levis död
och 170 år efter Petrus död

Temaveckorna i juli har tidigare handlat om:
2005
Från nybyggardotter till vår prostinna - 200 år efter Brita Cajsa Alstadias födelse
2006
Om väckelsens språk och spridare - mångkulturåret
2007
I Guds fria natur - Linnéåret
11 juli 2012 i Pajala – LMV årsmöte
Årsmötet avhölls på Snickarbacken med 22 deltagare. Vårt nya verksamhetsår löper nu från 1
maj 2012 till 30 april 2013. Till styrelse valdes som ordinarie ledamöter Bertil Kero
(ordförande), Hans Læstadius, Eivor Lehtipalo, Juhani Pitkälä, Inga-Britt Uusitalo och Inga
Kero, och som ersättare Paavo Korteniemi.
Rolf Berggård överlämnade Laestadius predikningar och mikrofilmer till Laestadiusmuseet och
berättade om sina släktingar. Mötet diskuterade 2013 års Laestadiusdagar ”Laestadius som
samhällsdanare”, för 2014 med temat Gräns eller nykterhetsrörelsen, samt för 2017 till 200-års
minnet av Carl Erik Laestadius död, med bl.a besök i Kvikkjokk.
Museets ägarfråga bör bli klarlagd. En arbetsgrupp bestående av Bertil Kero och Inga-Britt
Uusitalo kallar kommunen och församlingen till samtal.
Læstadiusdagarna 10 – 12 juli 2012
Under två intensiva dagar, med temat ”Minoriteternas Laestadius- om språkens betydelse”, fick
den talrika publiken lyssna till föredrag i Folkets Hus av Linnéa Nylund, Olavi Korhonen, Roald
Kristiansen, Erling Wande, Anneli Mäkinen och Jouko Talonen, samt delta i en traditionell
psalmkväll i pörtet under ledning av Karl-Erik Tjäder.
Den tredje dagen bar det av med välbesatt buss till Övre Soppero, med besök och lunch i Den
Gode Herdens kyrka och unison sång vid altaret. Därefter till Lannavaara där vi fick lyssna till
fyra föredrag i Prinsessan Eugénies minneskyrka, av Sölve Anderzén, Agne Söderström, Hans
Laestadius och Bertil Kero. Dagen avslutades med besök i mineralmuseet Kristallen och en
utsökt laxmiddag.
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Överläggningar med kommun och församling
Den nya kyrkoherden Kaarlo Kult tillträdde i april 2013. Vid ett möte den 23 april med honom
deltog, förutom Bertil Kero, från kyrkofullmäktige Folke Hieta, från kommunen Lena Jatko och
Tuula Purnanen, och från museet Anders Alapää.
Kyrkoherden har tagit hand om kontakterna med länsmuseet och landstinget, kyrkan ska ta hand
om utvecklingen av museiverksamheten. Som det ser ut så är engagemanget så här i början gott sedan avgörs saken hur mycket medel som kan lösgöras och hur mycket den nya ledningen i
kyrkan tar sig an sakens vidareutveckling med "en levande museiverksamhet" som kh nämnde
om vid mötet.
Framtidsfrågor
Vid årsmötet den 9 juli 2013 kommer framtidsfrågorna för museet och LMV att ventileras.

Sattajärvi i juni 2013
Bertil Kero, ordförande LMV
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