Visitation i Stensele 1844-01-21
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Antekningar till Protocollet vid hållen Visitation i Stensele den 21 Januarii
1844. — Närvarande Pastor P. Chr. Rådström samt missions Catecheten
Norberg och ungefärligen hälften af Församlingen.
§.1.
Efter ett kort tal från Altaret framställdes några frågor till Församlingen
rörande den utvärtes Gudstjensten; Och intygade den närvarande
Församlingen, att allt hvad som hörer till den utvärtes Gudstjensten,
jämte husförhör och nattvardsgång samt öfrige såkallade Extra
förrättningar blifvit i vederbörlig Ordning, efter Guds Ords föreskrift och
gällande Författningar iakttagit och handhaft, så att Församlingen
ingenting hade att anmärka med sin Pastor, hvarken i Lära eller lefverne.
§.2.
På tilllfrågan, om Församlingens Pastor förmärkt någon lifaktighet i
Christendomen innom denna församling gemälte bemälte Herr Pastor
Rådström, att, ehuru Herren allena kände de sina, och det föga stode i en
menniskas magt, att bedöma Christendomens andliga lif, han likväl för sin
del vore öfvertygad derom, att mången mente alfvarligt och Upriktigt med
sin Christendom, omänskönt den köttsliga säkerhetens tillvaro, också icke
kunde förnekas.
§.3.
På eftermiddagen förhördes sistledne års
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Nattvards ungdom i Prestegården, hvaraf inhämtades, att ungefärligen
halfva antalet läste med färdighet innantill; men endast få egde förmåga,
att uppfatta det lästa styckets innehåll, hvadan också i afseende på ordets
rätta förstånd ganska mycket återstår att önska hos dessa Barn. Deras
insikt i våra vanliga Christendoms stycken samt i nådens ordning tycktes
äfven, i anledning af det korta förhör, som med dem anställdes, icke vara
särdeles klart utbildad, eller motsvarande den fordran, som man af väl
underviste Skrifte-Barn kan hafva skäl att vänta; hvadan ock, då dessa
Barn sades hafva åtnjutit undervisning i Skrift-Scholan endast en vecka,
Visitator föreslog Pastor samt Barnens närvarande Föräldrar, att tiden för
Barnens undervisning i Skrift-Scholan borde förlängas till 3 a 4ra veckor,
hvartill Visitator förmodade Högvördigste Herr Doctorn och Biskopen samt
Max. Ven. Consistorium skola gifva sitt samtycke.
§.4.
Den 22dra Januarii gjorde en Nybyggare från Fjelltrakten vid namn Erik
Samuel hos Visitator påminnelse om en redan förut af några Nybyggare
tillärnad, samt genom Pastor Rådström i underdånighet begärd och af
Högst densamma i Nåder beviljad Capell-Kyrkas anläggning, till förmohn
för de, närmaste fjellen boende Lappar och Nybyggare, hvilka voro allt för
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långt från Stensele Kyrka aflägsnade, för att kunna dersammanstädes
Gudstjensten bevista. — Pastor Rådström anmärkte, att af de i Nåder, utaf
Lappska Ecclesiastik fonden beviljade 266 Rdr 32 Sr Banco, hade endast
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102 Rdr 16 Sr samma mynt kommit honom tillhanda; hvadan, och då
osäkert vore, om resten någonsin kunde utbekommas, han icke ansett
rådligt, att med en så ringa summa låta den omförmälta Kyrko-Byggnaden
påbörjas, utan säker utsikt till medels Erhållande för Byggnadens
fullbordan. Visitator ansåg sig förbunden, att intaga dessa anmärkta
förhållanden i Protocollet, med antydan likväl, att då sjelfva stället för den
blifvande Kyrkan ansågs mindre lämpligt, och dessutom endast några få af
Fjelltraktens Nybyggare i underdånighet begärt förutnämde Kyrkas
anläggning, ett sammanträde med alla åt denna kant boende
Fjellnybyggare hade bort föregå, för att närmare bestämma den
lämpligaste platsen, hvilket sammanträde ännu möjligen kunde försiggå,
häldst af ofvan nämde orsaker den föreslagne Kyrkobyggnaden blifvit
uppskjuten; och kunde vid ett sådant sammanträde äfven rådslås om
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dens fortsättning och fullbordan. Pastor Rådström anmärkte vidare, att då
ymniga tillfällen till nya nybygges anläggningar årligen Yppade sig i
förenämde fjelltrakter, en egen prest kunde snart med tiden blifva af
behofvet påkallad till dessa Fjellnybyggares betjening, ehuru första
afsikten med den nu föreslagna Kyrko anläggningen hade varit, att Pastor
i Stensele skulle derstäders vissa tider om året Gudstjenst förrätta.
§.5.
Enligt företedd räkning hade Stensele Kyrko Cassa en behållning af 205
Rdr. 2 Sr. 11 rst. Banco; samt Kyrko Cassan i Tärna Capell: 52 Rdr. 24 Sr.
5 rst. samma mynt. Fattig Cassan i Stensele hade en behållning af 60 Rdr.
7 rst. Banco. Bland Kyrkornes inkomstkällor anmärkas 6 Rdr. och Fattig
Cassans: 2 Rdr. 20 Sr. såsom räntemedel influtne under året.
§.6.
Mot Catecheterne var ingenting att anmärka.
§.7.
Pastors Årliga resor till Tärna Capell voro efter vanligheten förrättade.
Stensele data ut supra.
L. L. Læstadius.
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