Visitation Karesuando kyrka 1858-03-14
Anteckningar till Protocollet, hållet under pågående visitation i Karesuando
kyrka, den 14de Mars 1858. Närvarande Pastor Curtelius och en talrik
Allmoge.
S.D. Efter slutad Gudstjenst hölls af undertecknad ett för tillfället lämpligt
tal på finska språket, hvarefter några frågor framställdes rörande
församlingens tillstånd, hvilka besvarades dels af pastor, dels ock af
församlingens ledamöter och ansågs följande, i anledning af de gifna
svaren, böra i Protocollet antecknas.
Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordenteligen förrättad efter
föreskrifven Ritual. Församlingen klagade deröfver, att Pastor Curtelii
predikningar voro allt för långa och sömngifvande.
Mom.2. Communion hålles så ofta församlingens medlemmar sådant
åstunda.
Mom.3. Nattvards ungdomen beredes till sin första Nattvards gång, i tre
veckors tid.
Mom.4. Husförhör hållas med finska allmogen i byarne; med lappska
allmogen hålles husförhör i kyrkan efter pålysning. Dock anmärktes, att
lappska allmogen icke allmänt infinner sig till husförhör. Detta oskick
förehölls lapparne, och de förmanades, att bättra sig härutinnan.
Mom.5. Fattigvården bestrides af en fattigvårds direction, bestående af
nybyggare och lappar som blifvit valda i Socknestämman. Men lapparne
klagade sig deröfver, att deras fattigpersonal blir åsidosatt vid delningen
af gåfvomedlen, samt att Pastor på eget bevåg utdelar gåfvåmedlen utan
ledamöternas hörande. I anledning af detta klagomål anmodades Pastor,
att låta Socknestämma välja en ledamot för hvarje district, af lappska
församlingen[s] fyra districter, äfvensom Pastor anmodades, att
sammankalla Socknenämnden flera gångor, på det att Pastor må sättas i
tillfälle att höra ledamöterna, innan, fördelningen af gåfvo medlen sker.
Mom.6. Kyrkan tycktes vid detta tillfälle vara öfverfull, dock intygades, att
kyrkan icke är för trång.
Mom.7. Kyrkokassans behållning vid sista bokslutet utgjorde 378 Rdr 33
Sr. 4 rst. Banco. Fattigkassans behållning 13 Rdr. 6 Sr. 4 rst Banco.
Karesuando datum som ofvan
L. L. Læstadius.
n.v. Visitator i Norra Districtet.
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