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<sida 1> 
Anteckningar till Protocollet, hållet under pågående visitation i Gellevare 
kyrka, den 28 Februarii 1858. Närvarande Herr Pastor Johan Björkman, 
vice Pastorn och Scholmästaren Fredric Engelmark jemte finsk, svensk och 
lappsk allmoge. 

S.D. Efter slutad Gudstjenst och sedan ett för tillfället lämpligt tal hållits 
av undertecknad på lappska språket, framställdes några frågor rörande 
församlingens tillstånd, hvilka besvarades af Presterskapet och 
Församlingens medlemmar, och ansågs följande i anledning af de gifna 
svaren, böra i Protocollet antecknas. 

Mom.1. Allmänna Gudstjensten hade blifvit ordentligt förrättad efter 
föreskrifven Ritual på svenska, finska och lappska språken, allt efter som 
svensk, finsk eller lappsk allmoge var närvarande. Nära hälften af 
församlingen ansågs bestå af finnar, en fjerdedel lappar samt en fjerdedel 
svenskar[.] 

Mom.2. Communion hålles så ofta församlingens medlemmar det 
åstundar.  

Mom.3. Nattvards ungdomen beredes i tre veckors tid till sin första 
Nattvardsgång, hvarvid ungdom af alla tre nationerna äro närvarande. 

Mom.4. Vid förra visitationen hade Herr Pastor Engelmark blifvit anmodad, 
att tillhålla sådane personer, som af Pastor Björkman blifvit admitterade 
till Herrans Nattvard utan Christendoms Kunskap, att ånyo emottaga 
undervisning i Skriftskolan, hvilket äfven hade skett med några. 

Mom.5. Lappallmogen infinner sig icke allmänt till Killimä för höst 
Böndagens firande. I anledning deraf anmodades lapparne, att hädanefter 
iagttaga sina åligganden bättre.  

Mom.6. Det intygades allmänt, att spirituosa införas och förtäras af dem 
som icke hylla den absoluta [nykterhets] principen. Ungefärligen två 
tredjedelar af församlingen är absolut nykter. 

Mom.7. I afseende på behofvet af en ny Kyrkobyggnad, anhöll 
församlingen, att i anseende till den nu inträffade allmänna nöden, blifva 
förskonade derifrån tills vidare. 

Mom.8. Mot Presterskapet hade församlingen ingenting att anmärka, 
hvarken i lära eller lefverne. 

Mom.9. Några af församlingens medlemmar klagade deröfver, att 
husförhör icke hållits i alla byar; i anledning hvaraf  
<sida2> 
Presterskapet anmodades, att indela denna vidsträckta församling i Rotar, 
samt derefter inrätta ordningen med husförhören. 

Mom.10. Några klagade deröfver, att Herr Pastor Engelmark, ehuru kallad, 
icke kommit på sjukbesök, hvaremot Herr Pastorn anmärkte, att han vid 
tillfälle var hindrad af annan Embets förrättning, att genast infinna sig. I 
anledning häraf, underrättades församlingen, att då tvenne Prester finnas 
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i församlingen, anmoda den Prest, som för tillfället icke är hindrad af 
Embets förrättning att besöka den sjuka. 

Gellivare, datum som ofvan 

L. L. Læstadius. 

n.v. Visitator i norra Districtet. 
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