Læstadius: Berättelse om Karesuando församlings tillstånd 1837-05-20
<sida1> <Ink. 16 Junii 1837> [ankomstdatum hos Consistoriet]
Berättelse om Karesuando församlings tillstånd, afgifven den 20de maji 1837.
§.1.
Den allmänna Gudstjensten har under loppet af året blifvit förrättad, efter
kyrkolagens föreskrift; inga mässfall hafva ägt rum, utom vid de tillfällen,
som uti 1836 års Berättelse äro nämde: vid underteknads frånvaro på
Visitations resor, har Gudstjensten blifvit förrättad af missionairen Fjellner.
§.2.
Husförhör hafva blifvit hållne efter förut antagen ordning, nemligen med
nybyggare om Sommaren särskilt med hvarje rote, samt med Lapparne om
vintern, medelst kåta förhör, efter förut antagen method. Derigenom har den
förut hos Lapparne i denna församling grundlagda Christendoms kunskap
blifvit underhållen samt förkofrad. De försumlige hafva blifvit varnade, samt
ålagde, att infinna sig vid Skrift Scholan. De som vid tillfälle af communion
förhör, blifvit varnade, att afhålla sig från nattvarden för bristande
Christendoms kunskap, hafva under tiden något förbättrat sig. En del har
likväl hotat, afflytta från församlingen, heldre, än de velat underkasta sig ny
undervisning på Skrift-Scholan.
§.3.
Nattvards ungdomen har under Pastors frånvaro blifvit förberedd i 14 dagars
tid af den ena Catecheten, samt sedan undervisad en vecka af Pastor och
Catecheten gemensamt, hvarefter 15 stycken Barn blifvit admitterade samt
3ne stycken tills vidare uteslutne.
§.4.
De 2ne Catecheterne hafva, enligt missionairen Fjellners intygande, fullgjort
sine åligganden med Barna undervisning, hvarföre de utbekommit sin lön.
Äfven har bemälte missionair, med samma nit, som förut inspecterat
Catecheterne <sida2> samt gått Lappska allmogen tillhanda med
undervisning och kåtaförhör.
§.5.
Emot allmänna sammanlefnaden har under loppet af året intet varit, att
anmärka. De som varit misstänkte för Renstöld, hafva icke kunnat lagligen
uptäckas. Brenvins tillförseln tyckes under vintern hafva varit mindre än förr,
af ordsak, som det tyckes, att större delen af Lapparne flyttat på en trakt,
som varit aflägse[n] från krögarnes väg.
§.6.
Kyrko Cassans behållning utgjorde vid sista Bokslut 219 Rdr 33 s, 6 rst
Banc[o] samt Fattig Cassans Behållning 8 Rdr, 18 s, 5 rst nämde mynt.
§.7.
Beträffande Catecheternes samt missionärens Löner vågar underteknad till
maxim[e] Venerandi Consistorii bepröfvande framställa samma erinran, som i
17de §. af visitations acten för Jukkasjärwi, är uptagen.
Karesuando Datum ut supra.
L. L. Læstadius.
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