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<sida 1> 
År 1856 den 2dra Martii, hölls visitation i Gellevare kyrka. Närvarande Herr 
Pastor Johan Björkman, vice Pastorn och Scholmästaren Herr Fredrik 
Engelmark samt en talrik allmoge. 

S.D. Efter slutad Gudstjenst, sedan ett för tillfället lämpligt tal på lappska 
språket blifvit hållet av undertecknad, framställdes några frågor rörande 
församlingens tillstånd, hvilka besvarades, dels af församlingen, dels ock 
af Presterskapet, och ansågs följande böra till Protocollet antecknas. 

Mom.1. Den Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordentligen förrättad efter 
föreskrifven Ritual, särskildt på lappska, och särskildt på finska och 
svenska språken. 

Mom.2. Skriftermål och Herrans Nattvard hålles så ofta Församlingen 
sådant äskar. 

Mom.3. Nattvards ungdomen beredes till sin första Nattvardsgång i tre 
veckors tid. Finska barnen beredas vanligen af Pastor Björkman. 

Mom.4. Herr Pastor Björkman försäkrade, att han icke, hvarken till 
Nattvarden admitterat eller sammanvigt personer utan kristendoms 
kunskap, hvarom ett gängse rykte varit i församlingen; dock intygades 
allmänt, att många sådana personer funnits och finnas ännu, som utan 
kristendoms kunskap blifvit till Nattvarden admitterade och sammanvigde. 
I anledning deraf anmodades Herr Pastor Engelmark att tillhålla dem som 
sålunda befinnas vara i saknad af all Kristendomskunskap, att emottaga 
undervisning i Skriftscholan. 

Mom.5. Lappallmogen infinner sig nu, bättre än förr, i Kilimä, för firande 
af Böndagen. 

Mom.6. Församlingen intygade, att Spirituosa ännu tidtals finnas; dock 
hade bruket deraf betydligen aftagit, och synes försvinna allt mer och 
mer. Några hade äfven blifvit lagförde för oloflig införsel och minutering. 

Mom.7. Kyrkan syntes sakna tillräckligt utrymme för församlingen, hvilket 
äfven medgafs; men vid frågan huru denna olägenhet kunde afhjelpas, 
ansågo en del nödigt att draga försorg om en ny kyrkobyggnad, så vida 
taket var så lågt, att ingen läktare kunde tillbyggas, andre förmenade, att 
olägenheten kunde afhjelpas, genom en tillbyggnad på nordvestra sidan. I 
anledning af denna skiljaktighet i meningarne, ansågs lämpligast att 
församlingen på Sockenstämma, utväljer några i byggnadskonsten 
kunnige män, som ega att afgifva sitt utlåtande, huru vida en sådan 
tillbyggnad kan verkställas, utan skada och mehn för de redan af ålder 
försvagade kyrkoväggarne. 
<sida2> 

Mom.8. Klockstapeln ansågs vara förfallen, äfvensom borggården. 

Mom.9. Församlingen hade inga klagomål att anföra mot Presterskapet 
hvarken i lära eller lefverne. 

Mom.10. Hvad som är anfört i Mom.4, rörande Pastor Björkmans 
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försumlighet i religions undervisningen, under den tid han ensam varit 
Själasörjare i Gellevare församling, har haft till följd, att kristendoms 
kunskapen i denna församling, står på en ganska låg ståndpunkt. 
Emedlertid har nu håg blifvit väckt hos folket för Guds ords betraktande, 
ehuru man måste beklaga, att allt för få religionsböcker finnas på lappska 
språket, som läses och talas af de flesta i församlingen, hvadan ock, alla 
som äro finska språket mägtiga, börjat läsa finska religions böcker. 

Mom.11. Kyrkokassans behållning vid sista bokslutet, utgjorde 536 Rdr: 2 
Sr. 9 rst Banco. Fattig kassans behålling 19 Rdr. 26 Sr. 6 rst Banco. 

Gellivare, datum som ofvan 

L. L. Læstadius. 

n.v. Visitatator i norra 

Lappmarks Districtet. 
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