Visitation Vittangi kyrka 1850-03-10
<sida1>
Anteckningar till Protocollet wid hållen Visitation i Wittangi den 10de Martii
1850. Närwarande Herr Pastor Ingemar Lindstedt, samt en talrik
Församling af Finsk och Lappsk Allmoge. —
S.D. Efter slutad Gudstjenst hölls af undertecknad ett för tillfället lämpligt
tal på finska språket; hwarefter några frågor framställdes; rörande
Församlingens tillstånd, hwilka besvarades af Pastor Lindstedt samt af
Församlingen; och ansågs följande, i anledning af de afgifna swaren, böra
i Protocollet anteknas.
Mom. 1. Den Allmänna Gudstjensten hade blifwit ordentligen förrättad
efter föreskrifven Ritual.
Mom. 2. Allmän Gudstjenst hålles äfwen uti Jukkasjärwi Kyrka de tider af
året, då Lappallmogen kan dit Församlas.
Mom 3. Husförhör hållas med Finska Allmogen efter indelta Rotar.
Lapparne församlas äfven till wissa Byar, hvarest Catechismi förhör hålles:
Mom 4. Efter den Allmänna wäckelse som timat i denna församling, har
icke alle<sida 2>
nast Christendoms kunskapen, utan äfwen en allmän Christelig anda
utbredt sig innom hela församlingen, så att äfven de personer, som förut
saknat nödig Christendoms kunskap, hafwa genom umgänge med de
wäckta, förvärfwat en viss grad af insigt i Nådens ordning.
Mom. 5. Såsom en följd af den timade sinnesförändringen, har allt hwad
Spirituöst heter, förswunnit, så att Lapparne i denna församling, icke
kunna förledas att smaka den blandning af Vin och Cognac, som under
namn af Spanskt vin eller Piccardon utmånglas uti Jockmock och
Gelliware: Pastor Lindstedt, som bordt wara den första nykterhetswän uti
sin församling, har likwäl blifwit den sista, hwilket förhållande icke kunde
af honom förnekas.
Mom. 6. Nattvardsungdomen hade af Pastor Lindstedt njutit underwisning
uti tre weckors tid: af det nu i kyrkan timade förhöret med denna
ungdom, kunde klarligen skönjas, att Herr Pastorn, nu måst anwända
mera flit wid undervisningen, än förut, då, såsom flera personer försäkrat,
Nattvardsungdomen admitterades, utan att hafva fått inhämta nödig insigt
uti Nådens ordning.
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Mom. 7. Församlingen önskade, att Pastorn måtte så inrätta sina
husförhörs resor, att husförhören kunde försiggå en Svit; på det att
församlingen icke måtte allt för mycket betungas med skjutsande fram
och åter: Herr Pastor Lindstedt anmärkte, att husförhörsresorna måste
inrättas efter Lapparnes beqvämlighet, och Visitator fann sig äfwen
föranlåten underrätta församlingen derom, att Maxime Venerandum
Consistorium icke tillåter Pastor wara frånwarande från Kyrkan flera
Söndagar en svit.
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Mom. 8. Rörande Kyrko och Fattigräkenskaperna, afgaf Pastor Lindstedt
den upplysning, att då de af Kongl. Majt i Nåder bewiljade medel till
Kyrkobyggnaden i Wittangi, warit otillräcklige, hade, med Församlingens
och Kyrko Rådets samtycke, ett lån af Jukkasjärvi Kyrko Cassa blifvit
upptagit för Wittangi kyrkas räkning: och kommer detta lån att
återbetalas till Jukkasjärwi kyrka, så snart Wittangi Kyrkas tillgångar
sådant medgifwa: För de fattigas räkning hade för[r]lidit år ungefär
Etthundrade femtio Riksdaler Banco blifwit insamlade och till de mäst
behöfwande utdelta: Likwäl an<sida4>
märkte underteknad, att en hel hop fattige Lappar från Jukkasjärwi
Församling besvära Kengis församlings inwånare med tiggeri, hvilket ofog
borde, så widt som möjligt är, förekommas af fattigvårds directionen i
Wittangi och Jukkasjärwi.
Mom. 9. Församlingen hade föröfrigt ingenting att anmärka mot Pastor,
uti Lära eller lefverne. Wittangi den 10de Martii 1850.
L. L. Læstadius
n. v. visitator
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