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Læstadiusdagarna 12 - 13 juli 2016
Temat för Læstadiusdagarna 12-13 juli 2016 var ”Erkheikki - Om ordets och markens odlare i
læstadiansk bygd”. Vi började med samling vid Wanhainengården och vandrade sedan till
Snellgården och Kamaripirtti. Därefter ett program på Folkets Hus med föredrag av Birgitta
Osterman om fadern William Snell, och Lars Elenius som talade om William Snell, Svante Snell
och Walde Lorens Wanhainen. Som avslutning visades filmen ”Tornebygd” från 1943.
13 juli 2016 i Pajala – LMV årsmöte
Onsdagen 13 juli samlades vi i Kyrkans Hus i Pajala för årsmöte och samtal om LMV:s framtida
roll, samt planering av 2017 års minnesdagar i Kvikkjokk. Preliminärt beslutade vi att LMV skall
avslutas efter Kvikkjokk-dagarna. Andra beslutet tas då på årsmötet 7 juli 2017.
Dagen avslutades med psalmkväll i pörtet med Paavo och Anja Korteniemi.
Planering inför 2017
Den 7 och 8 juli 2017 äger våra Læstadiusdagar rum i Kvikkjokk, den plats där bröderna
Lars Levi och Petrus växte upp hos sin äldre halvbror Carl Eric. Det blir minnesstund i kyrkan
och vid Carl Erics grav, samt föredrag om släkten och bildvisningar. Vår medarrangör är
Linnésamfundet Polcirkeln som håller i ett botaniskt tema under lördagen. Bröderna Erkki och
Esko Alasaarela talar om Lars Levis predikningar där naturen används för att synliggöra tron.
LMV hemsida
www.laestadiusfriends.se hålls löpande vid liv, med information på svenska, finska och engelska.
Här finns bl.a nyheter om vänföreningens aktiviteter och Læstadiusdagarnas program.
Föreningen stöder även ekonomiskt www.laestadiusarkivet.se som Lauri Koistinen sköter från
Åbo.
Medlemmar
Släkten Læstadius ålderman och LMV-medlemmen Rickard Rehnlund avled 4 juli 2016.
LMV:s första hedersmedlem Ellen Groth gick bort 31 januari 2017. Tre av våra medlemmar
deltog i begravningsgudstjänsten i Tärendö kyrka 14 februari.
Antal medlemmar 1/5 2016 var 43 st, varav 6 familjemedlemmar och 4 hedersmedlemmar.
Vid bokföringsårets slut 30/4 2017 var antalet 39 st, varav 12 ständiga, 3 familj och
3 hedersmedlemmar, samt 1 avliden.
Sattajärvi, Pajala och Hässelby i juni 2017
Bertil Kero, Anneli Mäkinen och Hans Læstadius
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