Visitation Karesuando kyrka 1854-03-12
<sida1>
Anteckningar till Protocollet vid hållen Visitation i Kaaresuando, den 12te
Mars 1854. Närvarande Herr Pastor Fredric Engelmark samt en talrik
församling.
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 församlingens
ledamöter, dels ock af Herr Pastor Engelmark, och ansågs följande böra
till Protocollet antecknas.
Mom.1. Den allmänna Gudstjensten hade blifvit ordentligen förrättad,
efter föreskrifven ritual.
Mom.2. Skriftermål och Herrans Nattvard hålles så ofta församlingens
ledamöter sådant åstunda; dock anmärktes, att Nattvardsgästerna till en
del infinna sig allt för sent om Söndagsmorgonen, så att Pastor icke hinner
anteckna dem. Församlingens ledamöter förmanades nu, att infinna sig
om Lördagen, och låta anteckna sig till Nattvarden.
Mom.3. Skriftschola hålles i fyra veckors tid.
Mom.4. Husförhör hållas med Nybyggarena i bestämda rotar; med
Lapparne hålles husförhör i Kyrkan, efter skedd pålysning.
Mom.5. Spirituosa finnes icke i församlingen; endast Församlingens
Klockare sades begagna starka drycker.
Mom.6. Församlingen hade ingenting att anmärka mot sin Pastor, hvarken
i lära eller lefverne.
Mom.7. Kyrkokassans behållning vid sista bokslutet, utgjorde 434 Rdr 2
Sr. 4 rst Banco; Fattigkassans behållning utgjorde 18 Rdr. 31 Sr. 2 rst
Banco; äfven i denna församling erhålla de fattiga särskilta understöd
genom sammanskott af Christligt sinnade medmenniskor. Dessa
sammanskott redovisas af krono Länsman Lidström.
Mom.8. Hvad i förra visitationsacter är anfördt om Karesuando
Prestebords otillräcklighet, gäller ännu, då Pastors inkomster äro ganska
ringa, knappt stigande till Trehundrade Rdr Banco, synes en förmering af
Prestebordet vara behöflig, hälst åkerbruket i denna ort, är högst
obetydligt och lönar knappt mödan.
Mom.9. Kyrkan är i godt stånd och försedd med läktare; lik<sida2>
väl blir hon vid större Högtider, öfverfull af folk.
Mom.10. Den 13de Martii, examinerades af undertecknad en del af sista
årets Nattvardsungdom, och befunnos de nu närvarande barnen ega
försvarlig Christendomskunskap. Kaaresuando, datum som ofvan.
L. L. Læstadius.
n.v. visitator i norra Districtet.
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