Visitation Vittangi kyrka 1856-03-09
<sida1>
År 1856, den 9de Mars, hölls Visitation i Wittangi kyrka. Närvarande en
ganska talrik församling, bestående af lappar och finska nybyggare.
S.D: Efter slutad Gudstjenst framställdes några frågor, rörande
församlingens tillstånd, hvilka besvarades af församlingens medlemmar,
och ansågs följande böra i Protocollet antecknas.
Mom.1. Gudstjensten hade blifvit ordentligen förrättad, efter föreskrifven Ritual.
Mom.2. Skriftermål och Herrans Nattvard hålles, så ofta församlingens
medlemmar sådant åstunda.
Mom.3. Nattvardsungdomen beredes till sin första Nattvardsgång i Tre
veckors tid.
Mom.4. Husförhör hållas med nybyggarena uti byarne, hvarest äfven
närmast belägna lappar infinna sig. Särskilt hålles husförhör med lapparne i
Juckasjärvi, till hvilket ställe presten, enligt församlingens önskan, anträder
Embetsresor trenne gångor om året, i öfverensstämmelse med, ett på
allmän Sockenstämma fattadt beslut.
Mom.5. Hvad Kristendoms kunskapen i allmänhet angår, så hade Visitator
tillfälle inhämta, i anledning af ett, med den tillstädes komna Nattvards
ungdomen, anstäldt förhör, att ungdomen, med få undantag, läste
försvarligt innantill, äfvensom större delen af barnen hade insigt i Nådens
ordning, hvilket synes vara en följd af föräldrarnes religiösa sinnesstämning; men att i denna församling äfven finnas gamla personer, hvilka
blifvit admitterade till Herrans Nattvard, med ganska svag Kristendoms
kunskap, det härrör af föregående Lärares försumlighet, ehuru det nu är
Allmänt kändt, att aflidne Pastor Lindstedt, under sednare åren af sin
lefnad, godtgjorde sina fel, äfven i det, som rör religions undervisningen.
Mom.6. Den absoluta nykterhets principen, hyllas nästan allment af
medlemmarne i denna församling.
Mom.7. Fattigförsörjningen bestrides af en fattigvårds direction, hvars
ordförande aflidne Pastor
<sida2>
Lindstedt varit. För närvarande är nådårs predikanten, Herr P. L. Stenborg
ordförande i fattigvårdsstyrelsen. Utom Stats bidraget, som utdelas af fattig
vårdsstyrelsen, till de fattigaste bland lappallmogen, erhålla de nödlidande
hjelp af församlingens kristligt sinnade medlemmar, medelst sammanskott;
dock besväras ännu Pajala församling af fattiga lappar, från Jukkasjärvi,
hvilka fara omkring, med betlande och tiggeri. Denna osed bör fattigvårds
styrelsen i Jukkasjärvi, söka förekomma. Rotehjonens antal är 11 och
Statsbidraget utgör Etthundrade Rdr Banco.
Mom.8. Kyrkokassans skuld, utgör 31 Rdr 37 Sr. Banco. Fattigkassans
behållning 7 Rdr. 30 Sr. 8 rst. Banco. Wittangi, datum som ofvan.
L. L. Læstadius
n.v. Visitator i norraLappmarks Districtet.
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