Visitation Jockmock kyrka 1858-02-21
<sida1>
Anteckningar till Protocollet hållet under pågående visitation i Jockmocks
kyrka, den 21 Februarii 1858. Närwarande församlingens Pastor, Herr G.
Westerlund, Missions Katecheten Mörtsell, äfvensom en del af lappska
allmogen.
S.D. Efter slutad Gudstjenst, framställdes några frågor rörande
församlingens tillstånd, hvilka besvarades dels af församlingens
medlemmar dels ock af Herr Pastor Westerlund, och ansågs följande, i
anledning af de gifna svaren, böra i Protocollet antecknas.
Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordentligt förrättad efter
föreskrifven Ritual, särskilt på svenska och särskilt på lappska språket.
Mom.2. Communion hålles så ofta församlingens medlemmar sådant
åstunda.
Mom.3. husförhör hålles med svenskarne uti indelta rotar, efter pålysning.
Den närmast boende lappallmogen infinner sig äfven på husförhör uti
byarne.
Mom.4. Nattvardsungdomen beredes till sin första Nattvardsgång uti tre
veckors tid.
Mom.5. Till Bönedagens firande i Alkavare, infinner sig en ganska ringa
del af lappallmogen, endast omkring 20 á 30 personer. Orsaken till denna
försumlighet uppgafs vara den, att lapparne denna tid på året bo långt
ifrån kapellet och att de icke kunna slippa öfver elfvarne under flodtiden.
Mom.6. Emot Pastor hade församlingen ingenting att anmärka, hvarken i
lära eller lefverne.
Mom.7. En del af lappska Allmogen klagade deröfver, att fattigmedlen
fördelas orättvist. I anledning deraf anmodades Pastor att låta i
Socknestämma välja några pålitliga lappmän till ledamöter i fattigvårds
directionen, hvilka bättre känna lapparnes omständigheter än svenskarne.
Mom.8. På tillfrågan, om spirituosa finnas i församlingen, intygades
allmänt, att spirituosa infördes under namn af spanskt vin, och förbrukas
till öfverflöd. Endast de lappar och nybyggare som gränsa till Gellevare,
hylla den absoluta nykterhets principen.
Mom.9. Kyrkokassans behållning vid sista bokslutet utgjorde 612 Rdr 7 Sr
5 rst Banco. Fattigkassans behållning utgjorde Sextiofem
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Riksdaler 19 Sr. 5 rst. Banco.
Mom.10. 4 Sr Banco uppbäres af hvarje Skriftperson.
Mom.11. Pastor Westerlund skulle nästa Söndag hålla examen, med Sex
stycken Scholbarn, hvilka för närvarande underhållas och undervisas af
klockaren Mamberg i Quickjock.
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