Visitation Vilhelmina 1844-01-06 - 1844-01-07
<sida1>
Antekningar till Protokollet vid hållen Visitation i Willhelmina den 6te och
7de Januarii 1844. — Närvarande Pastor Pehr Olof Grönlund, S.min
Adjuncten Uno Sundelin, Missions Eleven Norberg, samt en del af
Församlingen.
§.1.
Den 6te Januarii förhördes Nattvards ungdomen i Prestegården —
Närvarande Pastor Pehr Olof Grönlund, S. Min. Adjuncten Sundelin samt
en talrik församling af Socknens medlemmar. — Antalet af Barn nästan
dubbelt större än i Åsele - Barnen läste i allmänhet (med några
undantag) redigt innantill; men endast halfva antalet vid pass hade
förmåga, att göra redo för det lästa styckets innehåll. Uti förstånds
utvecklingen samt med afseende på de Uplästa styckens rätta mening,
tycktes i allmänhet mycket återstå att önska hos dessa Barn. Endast
Några få tycktes förråda något mer än blott Bokstaflig kunskap. Likväl
gjorde dessa Barn i allmänhet nöjaktig redo för innehållet af den antagna
Catechesen. — Inga Lappska Nattvards Barn hade detta år blifvit
admitterade i Willhelmina Försam<sida2>
ling. Presterskapet anmärkte, att flera Lappska Barn, som för bristande
Christendoms kunskap icke kunnat admitteras i Willhelmina, hade blifvit
admitterade af Presterskapet i Åsele; och anhöllo fördenskull Presterne i
Willhelmina, att Alla Skrifte Barn af Lappska Nationen, ehuru hörande till
Willhelmina, måtte få beredas i Åsele, då Pastor derstädes i alla fall
tycktes böra uträtta något för den Lapptionde han årligen, till skiftes med
Pastor i Willhelmina Upbär. — (Så vidt Lapparne under vintern Uppehålla
sig Närmare Åsele än Willhelmina, och de förberedande mission
Scholorna äfven finnas innom förstnämde Församling, tyckes förenämde
begäran böra beviljas).
§.2.
Den 7de Januarii hölls Visitation i Willhelmina kyrka i närvaro af
förutnämde Presterskap och Församling. Efter ett kort tal från Altaret,
framställdes några frågor till Församlingen, som intygade, att
Gudstjensten, Husförhören samt öfriga Ceremonier blifvit vederbörligen
förrättade.
§.3.
På tillfrågan, huruvida Presterska<sida3>
pet förnummit någon lifaktighet i Christendomen innom denna
Församling, genmälde Herr Pastor P.O. Grönlund, att någon allmän
lifaktighet väl icke förspordes; dock trodde Herr Pastorn, att Herren bäst
kände de sina, och att han väl kunde hafva sina 7000 i Israel sig
förbehållna, om änskönt Christendomens Anda icke allestädes
Uppenbarade sig i de ljusaste färger, för menniskors ögon.
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§.4.
Kyrko- och Fattig Cassornas Räkenskaper utvisade, att Kyrkan i
Willhelmina hade en skuld af: 154 Rdr, 45 Sr 10 rst. Banco, hvilken skuld
åsamkad under Kyrkans byggnad, dock årligen, genom afbetalning
förminskades. — Fattig Cassan hade en tillgång af: 212 Rdr, 38 Sr, 3 rst.
Bco. Bland denna Cassans inkomstkällor anmärktes, 5 Rdr 5 Sr, 8 rst
såsom Räntemedel, influtne under året.
§.5.
Resor till Fatmomacke Capell anställdes årligen 2 gånger om året, af
Presterskapet i Willhelmina, ehuru äfven Presterskapet i Åsele
<sida4>
ansågs skyldigt, att deltaga i dessa resor turvis. Willhelmina, ut supra.
L. L. Læstadius
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