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9 juli 2013 i Pajala – LMV årsmöte
Årsmötet avhölls på Snickarbacken med 14 deltagare. Dessutom deltog Folke Hieta från Pajala
kyrkofullmäktige. Till styrelse valdes som ordinarie ledamöter Bertil Kero, Eivor Lehtipalo,
Hans Læstadius, Anneli Mäkinen och Ari Niskala. Ersättare Inga Kero och Paavo Korteniemi.
Juhani Pitkälä, som hade avböjt omval, avtackades med en Pajala-uggla.
Kommande Læstadiusdagar planerades, preliminärt med följande teman:
2014 – Læstadius och nykterhetsrörelsen, med vandring i Vasikkavuoma / Erkheikki
(8-9 juli, årsmöte 9 juli)
2015 – Minnesåret – Ragnar Lassinantti, khde Haapaniemi och besök i Pello
2016 – Ej planerat
2017 – Kvikkjokk till minne av Carl-Erik Læstadius död
Mötet diskuterade livligt museets framtid. En arbetsgrupp bildades med Bertil, Anneli och Hans,
med uppgift att föreslå en åtgärdsplan hur museet kan utvecklas samt hur fastigheten kan förnyas
och renoveras.
Læstadiusdagarna 9 – 11 juli 2013
Invigningstalare tisdag 9 juli var kyrkoherde Mats Nygård från Åsele som behandlade Milla
Clemensdotter och hennes livsöde. Lilly-Anne Östtveit-Elgvins föredrag om Milla framfördes i
hennes frånvaro på norska och finska av Anders Alapää och Anneli Mäkinen.
Onsdag 10 juli talade journalisten Tauno Alatalo om Læstadius kamp mot klimatet, med
intressanta och delvis nya rön kring åren i Karesuando. Fritz Læstadius, född Niemi från
Kaunisvaara, berättade livfullt om bakgrunden till sin egna Tornedalssång han sedan sjöng till
eget gitarrackompanjemang. Professor Jouko Talonen från Helsingfors höll ett föredrag om
”Læstadianismen, samhället och politiken i norra Sverige 1900 – 1940”.
På kvällen en traditionell psalmkväll i pörtet under ledning av Karl-Erik Tjäder.
Torsdagen 11 juli blev en minnesrik och omväxlande bussresa i Læstadius och Raattamaas
fotspår mot Gällivare. Efter Tärendö besöktes Nilivaaras kyrka med föredrag av Anders Alapää.
Välsmakande förmiddagskaffe i den närbelägna församlingsgården, och senare lunch i
restaurang Björnfällan uppe på Dundret i Gällivare. Besök och guidning i det nybyggda och stora
västlæstadianska bönhuset, följt av besök i Gällivare museum där deltagarna kunde beundra de
fascinerande väggmålningarna av ortens konstnär Erling Johansson.
Årets Læstadiusdagar avslutades med besök i Gällivare gamla kyrka ”Ettöreskyrkan”, där
Anders Alapää och Hans Læstadius berättade om kyrkans präster Johan Björkman och Henrik
Læstadius, med inblick i Lars Levi Læstadius långa visitationsresa 1844. Visitationsprotokollen,
liksom en stor mängd andra av Lars Levis Læstadius dokument, finns samlade på
Læstadiusarkivets trespråkiga hemsida www.laestadiusarkivet.se
Emil Enbuska, tillförordnad museiföreståndare 2013 under Anders Alapääs tjänstledighet, höll
förtjänstfullt i trådarna. Bertil Isaksson vid Radio Norrbotten intervjuade flera av deltagarna, och
spelade även in Fritz Tornedalssång.
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Kulturmötet i Korpilombolo 10 december 2013
Under seminariet vid nattfestivalen diskuterades museets framtid och församlingens önskemål att
bygga om det gula prästgårdshuset till kyrkoherdebostad. Deltagare från LMV och länsmuseets
Curt Persson betonade Læstadiusmuseets betydelse som kulturarv, och att församlingen måste
respektera de bestämmelser som byggnadsminnesförklaringen anger.
Framtidsplanen för Læstadiusmuseet i Pajala
Pajala församling har sagt upp hyresavtalet med kommunen från 1 juli 2014. För att kunna
påverka och belysa denna situation så publicerade arbetsgruppen från LMV i november 2013 en
21-sidig rapport, med en krönika över 15 års verksamhet vid museet, samt förslag till
marknadsföring, kommande Læstadiusdagar, åtgärder och rekommendationer. Rapporten har
sänts till befattningshavare inom kommunen, församlingen, länsstyrelsen, stiftet, landstinget och
Norrbottens museum, samt även delats ut till många LMV-medlemmar.
Församlingen kallade 6 maj 2014 till ett samrådsmöte där museets framtid och fastighetens
förnyelse diskuterades och klargjordes. Vi får se hur Læstadiusdagarna i juli 2014 gestaltar sig.
Sattajärvi i juni 2014
Bertil Kero, ordförande LMV

Verksamhet-LMV-2013-sv

