1846-12-29 Berättelse om tillståndet i Karesuando Församling
<sida1> [<Ink. d. 25 Jan. 1847.> ankomstdatum hos Domkapitlet] [<obs.
16 Rdr 36:6 innestå ännu för Catecheten O. Riska §5.> Domkapitlets
anteckning]
Berättelse om tillståndet i Karesuando Församling afgifven den 29de December
1846, af L. L. Læstadius.
§.1.
Den allmänna Gudstjensten, jämte så kallade Extra förrättningar, har blifvit
förrättad i den ordning Kyrko-Lagen och gällande formulär föreskrifva.
§.2.
Husförhör hafva blifvit hållne med Nybyggare i deras Gårdar, samt med
Lapparne i deras Kåtor, äfven som Communion förhör i Kyrkan vid dubbla
Högtider; hvarigenom Christendomskunskapen kan anses vara vidmagthållen
i minnet och förståndet.
§.3.
Huruvida den sålunda, Minnet och förståndet mechaniskt bibragta kunskap
må anses hafva utöfvat Någon verkan på hjertat, kan så mycket mindre blifva
föremål för min undersökning, som det i de vanliga årsberättelser, hvilka
ingifvas till Max. Ven. Consistorium, hvarken fordrats, eller ansetts lämpligt af
Årsberättelsernas författare, att fälla ett omdöme om Församlingens verkliga
Religiösa tillstånd: och får jag således <sida2> åtnöja mig med den
anmärkning, att denna församling uti hyfsning och Naturlig sedlighet icke står
någon annan Lappmarks Församling efter, i synnerhet hvad Lappska andelen
beträffar.
§.4.
Att starka drycker ännu, oaktadt det Kongl. förbudet, äro tillgänglige och
äfven brukade i denna Församling, måste beklagligen erkännas; likväl är
dryckenskaps lasten Något i aftagande, hvartill bidrager, att Några
Nybyggare, öfvertygade om Distillerade dryckers skadlighet; sjelfmant
nedlagt sin Krögeri rörelse.
§.5.
Då Kongl. Majts Nådiga Reglemente för Ecclesiastik verket i Lappmarken af
den 14de April, äfven som Ven. Consistorii Skrifvelse af den 18de Nowember
rörande samma Ämne, icke kommit underteknad till handa, förr än den 25te
December: så hafva icke heller Catecheterna förr kunnat Antydas, att Uphöra
med Barna undervisningen: och emedan dessa Catecheters tjenste utöfning
tagit sin början i slutet af Februarii, så har jag <sida3> till dem betalt 5
månaders lön, eller som sjuende delar af den stat, som skolat tillkomma,
derest de kommit att fortfara med Barnaundervisningen till slutet af Februarii
1847; hvadan hos mig innestår till Redovisning Trettio Tre Riksdaler, 25 Sr
Banco.
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§.6.
I anledning af Venerandi Consistorii Skrifvelse af den 18de Nowember har jag
från Predikstolen gifvit Nybyggare Allmogen till känna innehållet, med
Upmaning till Nybyggarena, att den eller de, som finna sig hugade ingå på de
i denna skrifvelse stipulerade villkor, ega att anmäla sig till emottagande af
Lappska Barn; men hittills har blott en Nybyggare anmält sig; och får jag i
anledning deraf anhålla om föreskrift huru förhållas bör, derest Nybyggare
Allmogen icke skulle vara hugad, att emottaga Lappska Barn emot den i
Kongl. Reglementet anslagne Summan.
§.7.
Vid sista Bokslut, befanns kyrkoCassan utgöra 566 Rdr, 41 Sr, 7 rst. Banco.
Fattig Cassans Behållning utgjorde <sida4> vid samma tillfälle 19 Rdr 14. Sr
8. rst. Banco.
Karesuando den 29de December 1846.
L. L. Læstadius.
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