LæstadiusMuseetsVänner
Verksamhetsberättelse för 2014-05-01 till 2015-04-30
Læstadiusdagarna 8 – 9 juli 2014
Årets tema var ”Læstadiusmuseet – ett kulturarv”. Förmiddagen 8 juli gick i Erkki Anttis fotspår,
med utfärd till Juhonpieti och Erkheikki. Harry Ylipää guidade och berättade. Vi besökte
Snellgården i Erkheikki med intressanta bilder och möbler, och en titt in i gårdens rökbastu under
potatiskullen.
På eftermiddagen samling i Kyrkans Hus med debatt mellan beslutsfattare och
museiintresserade, på temat ”Att förvalta Læstadiusarvet i dag – och i morgon”. Anneli inledde
med en överblick av museets verksamhet under 15 år. På kvällen psalmsång och kaffe vid pörtet.
Onsdag 9 juli redogjorde Hans för prästgårdar i Karesuando, Pajala och Kengis, samt för
kyrkoherdar i Pajala från 1816 till 2014. Kommande Læstadiusdagar 2015-2017 diskuterades
livligt. Årsmöte med LMV på eftermiddagen, följt av gemensam middag på Tannavallen.
9 juli 2014 i Pajala – LMV årsmöte
Årsmötet avhölls i Kyrkans Hus med 10 deltagare. Till styrelse omvaldes som ordinarie
ledamöter Bertil Kero, Eivor Lehtipalo, Hans Læstadius, Anneli Mäkinen och Ari Niskala.
Ersättare Inga Kero och Paavo Korteniemi.
Följande Læstadiusdagar är inplanerade:
2015: I Læstadius efterföljd på Nordkalotten, med en heldag i Pello, och andra dagen i Pajala
2016: Pionjärer och språkbevarare, en dag i Erkheikki och en dag i Pajala
2017: 200-årsminnet av Carl-Erik Læstadius död, med två dagar i Kvikkjokk och en dag i Pajala
LMV ser det som ytterst angeläget att övergången av museidriften till en ny huvudman inte
påverkar Læstadiusmuseet (det enda som finns i världen) på ett negativt sätt. LMV förklarar sig
villiga att bidra med sitt kunnande för att stötta Pajala församling i dess nya uppgift som
museihuvudman.
Anneli informerade om den omfattande flytten av arkivmaterial och annat kommunägt material
från museet till olika förråd och biblioteket.
Brita-Kajsas franska sjal i sin ram kommer att deponeras på Norrbottens museum Luleå.

Verksamheten i museet och pörtet
Församlingen har under sommaren 2014 guidat besökare med hjälp av kyrkans ungdomar.
Anneli har gett dem bakgrundsfakta och information om Lars Levis och Brita-Cajsas liv, samt
stöttat som guide för finska besökare.

Sattajärvi, Pajala och Hässelby i juni 2015
Bertil Kero, Anneli Mäkinen och Hans Læstadius
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