
Visitation Vittangi kyrka 1858-03-07 
 

Anteckningar till Protocollet, hållit under pågående visitation i Vittangi 
Kyrka, den 7 Mars 1858. Närvarande en talrik lappsk och finsk allmoge. 

S.D. Efter Gudstjenstens slut, framställdes några frågor rörande 
församlingens tillstånd, hvilka besvarades af församlingens medlemmar, 
och ansågs följande, i anledning af de gifna svaren, böra i Protocollet 
antecknas. 

Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordentligen hållen efter 
föreskrifven Ritual. 

Mom.2. I Juckasjärvi Kyrka har hittills Gudstjenst hållits tre gångor om år, 
efter församlingens begäran, men lappallmogen intygade nu, att 
densamma icke kan komma till Juckasjärvi Kyrka Michaelitiden, emedan 
deras byar äro för långt aflägsnade i denna tid af året. I anledning hvaraf 
lappallmogen nu förklarade sig nöjd dermed, att Gudstjenst i Juckasjärvi 
hålles två gångor om året. 

Mom.3. Communion hålles så ofta församlingens medlemmar sådant 
åstunda. 

Mom.4. Nattvardsungdomen beredes till sin första Nattvards gång i tre 
veckors tid. 

Mom.5. Husförhör hållas i byarne efter pålysning. Dit infinna sig äfven de 
närmast boende lapparne. 

Mom.6. Vittangi Kyrka är nu invändigt målad och tyckes rymma 
församlingen. 

Mom.7. Inga spirituosa finnas i denna församling. 

Mom.8 Den religiösa sinnesstämningen fortfar i denna församling, om ock 
somliga äro ljumma och kallsinniga i sin Christendom. 

Mom.9. Mot Curam Pastoris gerens Herr P. L. Stenborg, hade 
församlingen ingenting att anmärka, hvarken i lära eller lefverne. 

Mom.10. Fattigvården bestrides af en vald fattigdirection. 

Mom.11. De barn, som nu hade infunnit sig på Skriftscholan förhördes af 
undertecknad den 8 Martii och befunnos i allmänhet ega försvarlig 
färdighet i innan läsning, ehuru med svagt begrepp. 

Mom. 12. Juckasjärvi kyrkokassa egde vid sista bokslutet 169 Rdr. 56 öre, 
Vittangi Kyrkokassa hade en behållning af 26 Rdr 75 öre Riksmynt. 
Församlingens gemensamma fattigkassa egde en behållning af 43 Rdr. 52 
Riksmynt. 

Vittangi, datum som ofvan. 
L. L. Læstadius. 

n.v. Visitator i Norra districtet. 
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