Visitation Vittangi kyrka 1854-03-05
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Antekningar till Protocollet vid hållen visitation i Vittangi Kyrka, den 5te
Mars 1854. Närvarande Herr Pastor Ingemar Lindstedt jemte en talrik
allmoge.
S.D. Sedan den nya kyrkan i Wittangi blifvit före Gudstjensten invigd till
sitt heliga bruk och sedan Pastorn i församlingen hade ordentligen
förrättat Gudstjensten, hölls af undertecknad efter Gudstjenstens slut, ett
för tillfället lämpligt tal, på finska språket, hvarefter några frågor
framställdes, rörande församlingens tillstånd, hvilka besvarades dels af
församlingens ledamöter, dels ock af Pastor Lindstedt, och ansågs följande
böra i Protocollet antecknas.
Mom.1. Gudstjensten hade blifvit ordentligen förrättad efter föreskrifven
ritual.
Mom.2. Husförhör hade äfven blifvit ordentligen hållne med Nybyggarena
uti bestämda rotar hvarest äfven Lapparne infinna sig.
Mom.3. Skriftscholan hålles i Tre veckors tid, under hvilken tid både finska
och lappska barn beredas till sin första Nattvardsgång.
Mom.4. Uti Jukkasjärvi Kyrka hålles allmän Gudstjenst två gånger om
året, nemligen höst och vår. Herr Pastor Lindstedt, anmärkte, att allmän
Gudstjenst borde hållas i Jukkasjärvi tre gånger om år, och församlingens
medlemmar instämde häruti, anseende Michaeli tiden vara den tjenligaste
för tredje gången.
Mom.5. Skriftermål och Nattvard hållas så ofta församlingens ledamöter
sådant önska.
Mom.6. Församlingen hade ingenting att anmärka emot sin Pastor,
hvarken i lära eller lefverne.
Mom.7. Bruket af Spirituosa har alldeles upphört i hela församlingen.
Mom.8. Den Nya Kyrkan är nu färdig, och sades vara
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tillräcklig för Församlingen.
Mom.9. Fattigräkenskaperna handhafvas af Pastor Lindstedt, dock har
Krono Länsman Ragnar Læstadius en särskild extra fattigräkning, hvarest
redovisas de sammanskott, som församlingens Christligt sinnade
medlemmar sammanskjuta till vissa nödlidande personer, som äro i behof
af en snar hjelp. Summan af de fattigmedel, som Pastor uppburit under
årets lopp, utgör enligt företedda räkningar 380 Rdr. Banco, som blifvit
lefvererade till fattigvårdsstyrelsen, och genom densamma till behöfvande
utdelade. Det bör likväl anmärkas, att ordföranden i fattigvårdsstyrelsen,
icke är skrifkunnig, och lärer icke sjelf hafva fört några räkenskaper.
Mom.10. Wittangi Kyrkas inkomster har under årets lopp stigit till 100
Rdr. och utgifterna utgöra 94 Rdr, behållningen utgör således endast Sex
Rdr Banco. Jukkasjärvi Kyrkas behållning utgör 185 Rdr Banco. I afseende
på Jukkasjärvi Kyrka måste den anmärkning göras, att enligt ett
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Socknestämmo beslut, af Jukkasjärwi Kyrkokassa en Summa stor
Femhundrade Rdr. blifvit använd till Wittangi Kyrkas uppbyggande hvarvid
intet förbehåll om återbetalning blifvit gjort. Det kan väl icke med
säkerhet förutses, huruvida i en aflägsen framtid, fråga om Jukkasjärvi
och Vittangi församling klyfning kan uppstå; dock tyckes rättvisan hafva
fordrat, att den Summa, som Jukkasjärvi Kyrka sålunda uppoffrat åt
Kyrkan i Wittangi, borde framdeles återbetalas, såvida det möjligen i en
aflägsen framtid kan blifva fråga om en klyfning.
Mom.11. Den 6te Martii voro några af sista årets Nattvardsungdom
närvarande i Kyrkan, med hvilka anställdes ett förhör, till utrönande af
deras Christendoms kunskap, hvarvid en del befunnos vara svaga uti
innanläsning, dock egde dessa barn någorlunda
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god insigt i Nådens ordning.
Wittangi, datum ut supra. —
L. Læstadius.
n.v. visitator i norra districtet
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