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Den 25 november kl 11.00 är det 
gudstjänst i Lannavaara.

Den 16 december kl 18.00 är det 
Julens vackraste sånger i Lannavaara. 

Den 22 december kl 18.00 är det Jul-
gudstjänst  (Samisk) i Övre Soppero.

Den 25 december kl 06.00 är det 
Julotta i Övre Soppero

“Bibeln är Guds sjökort till dig att 
navigera efter. Den håller dig från ha-
vets botten, visar dig var hamnen lig-
ger och hur du når den utan att fastna 
på klippor och skär.” 
              Henry Ward Beecher

Lannavaara
 minneskyrka 

LANNAVAARA

Från och med den 1 oktober 2007 
börjar vi att köra gympa igen i gym-
pasalen uppe på berget. 

Måndagar kl 19.00 vi alternerar 
mellan gympa, stepup, aerobic och 
core.

Onsdagar kl 19.00 Cirkelträning

Varmt välkomna att gympa med 
oss hälsar Lannavaara 4-H, Annika, 
Anette och Jenny.

Har du frågor eller funderingar 
kring gympan ring 0981-31055 och 
be att få prata med Jenny. 

Nu börjar gympan!

Stallplats sökes
Har du en ledig plats för en häst hos 
dig. Vi har en person som är intresse-
rad av att hyra stallplats i Lannavaara

Kontakta Kristallen tel 0981-31060
mail: jenny@kristallen.com



Cirka 38% av hushållen svarade på 
enkäten om byafrågor.
Vad tyckte då de som svarade?

De flesta av de som svarade trivs 
i byn och tycker att vi har en god 
grannhjälp. Nykomlingar tycker att i 
Lannavaara så bor det trevliga, prat-
samma och öppna människor. 
Befolkningsutvecklingen var sämre, 
övervägande del vill ha fler invånare 
till byn. Barnfamiljer är efterlängtat. 
Tomtmarksutbudet ska kartläggas 
tyckte alla, någon nämde bostadsbrist.  
Fler företagare och att man skapade 
samverkan dem emellan. Många ville 
se att deras tjänster marknadsförs i 
byn.
Fisketurism i Lainioälv, röj upp strän-
der och ordnar enklare stugor, vind-
skydd efter älven. 
Gällande skolan var det många som 
inte svarade, men övervägande tyckte 
skolan fungerade väl. Skolskjutsarna 
var välordnade. 
Den offentliga trafikförbindelsen var 
många missnöjda med och vägarnas 
kondition tyckte de flesta var i dåligt 
skick. 
Många var intresserade av kollektiva 
el-anbud, förståligt med dages elpris. 
Konsum tyckte alla hade bra service 

BYAFRÅGORNA

Vill du veta mer om vad folk tyckte? 
Kom då till Kunskaphuset onsdagen den 3 oktober kl 18.00.  Då hålls ett in-
formationsmöte med den totala sammanställningen av byafrågor och riktlinjer 
för “byaplanen” samt en presentation av Tornedalen-Leader. 
      Välkommna!    Ulrika Zetterblom

men någon önskade ett mer varieraned 
utbud för vegetarianer.    
Återvinningsstation var det flera som 
nämde att man saknar och att soptun-
norna jämt är överfulla. 
När det gällde miljön var åsikterna 
delade men de flesta tyckte att man 
behövde en rådgivande plan för 
landskapsvård och att naturleder och 
utflycktsmål bör planeras i byn. 
Inte alla kände till vilka föreningar 
som finns i byn och deras verksamhet. 
I princip alla tyckte man skulle söka 
projektfinansiering för utvecklandet 
av byn. 
Någon tyckte att studenterna skulle få 
chansen att bli mer engagerade i olika 
aktiviteter, fler stannar 3 år här. 

Åt vilket håll har atmosfären i byn 
utvecklas under den senare tiden
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FÅRFESTEN
LÖRDAGEN DEN 6 OKTOBER

Nu är det dags igen för årets fest i byn! Givetvis är det fårfesten det handlar 
om. Lördagen den 6 oktober kl 18.30 smäller det. Det blir som vanligt väldigt 
mycket mat. Alla rätterna med får eller lamm som bas. 

Förutom mycket och god mat blir det bra underhållning med en trubadur från 
Luleå. Trubaduren spelar gitarr och en del andra instrument, sjunger och leder 
allsång. Det finns också utrymme för spontana uppträdanden av festdeltagarna. 
Det finns många i byn som kan sjunga eller berätta en rolig historia.

Lite senare på kvällen blir det dans till det som brukar kallas för levande musik. 
Ännu senare blir det ännu mera mat, en liten vickning.

Det kommer garanterat att bli en kväll att minnas. Självklart är alla hjärtligt 
välkomna. För medlemmar i Lannis ekonomiska förening är allt (exkl. ev. 
alkoholhaltiga drycker) gratis. De som ännu inte är medlemmar får betala 150:-. 
Barn under 15 år betalar 75:-. För riktigt små barn är det också gratis. 

Festen blir i kunskapshuset. Cirka 100 personer får plats. Det är ”först till 
kvarn” som gäller så skynda dig att anmäla dig!  Anmäler gör du till Jenny på 
tel 31060 eller jenny@kristallen.com eller till Thore på tel 070-5181158 eller 
thore@arcticprint.com 
    Lannis Ekonomiska Förening



Lannis Ekonomiska Förening
Här sitter Thore Johansson som ord-
förande och honom kan du kontakta 
om du har frågor gällande föreningen 
på mail thore@arcticprint.com
Föreningen har idag 55 medlemmar. 
Föreningen äger ryafåren i byn som 
Per Simma sköter om så väl och som 
Sören Leastadius så vänligt upplåter 
sitt stall åt. 
En traktor har man, denna har nyligen 
blivit upprustad, mig veteligen av 
Torsten Woutilainen, Patrik Fjällborg 
och Thore Johansson som vi har att 
tacka för det arbete.  

Föreningarna i byn

Man har hållit i danskurs, haft skoter-
safari, höbärgning, lövslydag och 18 
personer reste tillsammans till Bulgar-
ien i våras. Man hade matservering 
under guldgrävarhelgen och 
guldgrävarrännet. 
Icke att förglömma är bastun man har 
i Ahvenjärvi som kan hyras av såväl 
medlemmar som andra. 

Joel och Amiga på skotertur

Lannavaara 4H
Jenny Söderström är ordförande,
henna kan du kontakta på mail 
jenny@kristallen.com. 

Föreningen ordnar gympa, har 
alla motionslådorna, arrangör av 
guldgrävarrännet och i samarbete med 
kyrakan har man kyrkansbarntimmar.
Man säljer även bingolotter  och har 
ordnat med en blombytardag där man 
sålde mat- och fikabröd. 

Föreningen Lannavaara Hantverk och Turism
Ulrika Zetterblom är orförande och 
henne kan du kontakta på mail 
ulrikazetterblom@gmail.com för 
frågor.
Huvudsysslan är hantverksbutiken där 
medlemmar få saluföra sina produkter. 
Man har även ordnat med fotokurs, 
nyårsfest, vernissage,  och även detta 
år hade man en hantverksmässa i sam-
band med guldgrävarhelgen. 

Några damer på blombytardagen



Föreningen August Lundberg
Luleå universitetsbibliotek mottog 
1990 Ragnar Lassinanttis bok-
samling. I det arkivmaterial som 
följde med boksamlingen ingår 
August Lundbergs i Lannavaara 
efterlämnade brev samt dokument 
från Lannavaara missionsskola. 
August Lundberg var en av predi-
kanterna inom laestadianismen och 
centralgestalt i den s k Lannavaara-
missionen. I arkivet finns en stor 
brevsamling, dokument från
Lannavaara missionsskola samt 
Laestadius predikningar. 
Förre biskopen i Luleå stift Olaus 
Brännström använde Lundbergs 
arkivsamling för sin bok Lannavaara-
missionen och læstadianismen. Den 
har även använts av historiestudenter 
och av Læstadius-forskare från 
Finland. 

Föreningen bildades för att möjliggöra 
flytt från universitetsbiblioteket till 
Lannavaara samt för att påbörja grov-
digitalisering av arkivet i Lannavaara. 
Man kommer att göra noggrannare 
genomläsning av brevsamlingen för 
att avgöra vad som kan publiceras. 
Möjligheterna att göra en finare 
indexering utreds. 
Dessutom bedöms om mer av August 
Lundbergs handskrifter ska digital-
iseras. Det är viktigt att arkivet för-
varas på arkivbeständigt sätt samt att 
det byggs upp en miljö kring arkivet 
så att det blir tillgängligt för forskare, 
turister och andra intresserade.

Barents Mineralförening 
I denna förening är Hans Söderström 
ordförande.
 Sedan sep 2006 är Håkan Wikman 
anställd i föreningen via en arbets-
marknadspolitisk åtgärd. Han berättar 
så här:
Vi ingår i ett EU-projekt (Barents Byar) 
omfattandes 6 byar, Lannavaara och 
Korpilombolo från Sverige, Vanttaus-
koski och Kelloselkä från Finland, 
Lovozero och Varzuga från Ryssland. 



Med stöd av byaplaner, kooperations-
analyser samt ett gemensamt sam-
arbete utreda hur de olika samhälls-
systemen i det arktiska området löser 
byarnas framtida problem. Vi skall 
jämföra bybornas vilja att på eget 
initiativ delta i den egna byns utveck-
ling samt hur den offentliga makten 
förhåller sig till de utvecklingsprojekt 
som tas fram under planeringstiden. 
Föreningen har samarbetat med en 
utbildningsinstans i Apatity som bl.a. 
har en geologi-sektion. I augusti kom 
8 ryska deltagare till Lannavaara 
och fick ta del av verksamheten här, 
studiebesök vid LKAB i Kiruna och 
Boliden AB i Aitik.
Den 21 september åkte 6 elever från 
Kristallen och 2 intresserade mineral-
jägare till Apatity för att under 4 
dagar ”knacka sten” i Hibinymassivet 
tillsammans med en geolog från Kola 
Vetenskapliga Center. 
Vi arbetar med idéer om att skapa ett 
samarbete inom Barents område för 
att sammanställa fakta om kända fyn-
dplatser, kontakt-personer och att göra 
gemensamma arrangemang. Hela Bar-
ents område är mycket mineralrikt och 
intressant för geolog intresserade och 
vårt syfte är naturligtvis att stärka den 
position som Lannavaara har genom   
Kristallens unika verksamhet.
”Barents Byar” och ”Leader” är
projekt som inte direkt kan hänföras 
till vår förening men det viktigaste är 
att någon har möjlighet att arbeta för 
att skapa lokal utveckling och 
kännedom om Lannavaara.

Lannavaara Fritidsförening

Här sitter Thomas Isaksson ord-
förande. 
Föreningen har bla hand om hem-
bygdsgården där de ordnar hembygds-
dagar varje sommar. 
Pimpeltävlingen vid påsk är ytterlig-
are en aktivitet. 
Torsten Woutilainen är även han aktiv 
i denna förening och det är han som 
sköter om elljusspåret så fantastiskt 
bra. 

Men det finns fler föreningar så som

Stiftelsen Lannavaara Minneskyrka
Tvättstugeföreningen
Blomsterfonden

Om dessa kommer du att kunna läsa 
mer om i nästa byablad.



Att bada bastu är en gammal tradition i våra trakter. Vi badar med att slänga 
vatten på stenarna så att det blir ”löyly” eller bastuånga. Söderöver badar många  
torrbastu, alltså utan ”löyly” men med hög värme. 

Förr samlades byborna till gemensam bastu hos någon som hade bastu eller i en 
gemensam bybastu. I Lannavaara, precis som i ett antal andra byar inom Kiruna 
kommun, har det sedan 50-talet funnits kommunal tvättstuga med bastu. Dessa 
byggnader, som ser likadana ut i alla byarna, kom till för att öka ”folkhälsan 
och förbättra hygienen”. Inte många hade eget indraget vatten och avlopp 
hemma i huset.

Hur används tvättstugan och bastun idag? Enligt uppgift nyttjas tvättstugan 
mycket, detta trots att de flesta har tvättmöjligheter hemma. Hur är det med 
bastun? Tja, vi är 5-6 tappra män som nyttjar bastun varannan lördag. Damerna, 
som är ännu färre, bastar lite tidigare på lördagseftermiddagen. En del av oss 
som nyttjar bastun har bastumöjligher även hemma, men vi uppskattar sam-
varon och en stunds gemensamma ”tankar om livet”. Ett och annat ”skvaller” 
får man också höra. Bastun är kanske inte i allra bästa skick, men en upprust-
ning lär vara på gång. 

Vad vill jag med detta? Vi måste slå vakt om de gemensamma anläggningarna 
som finns i byn! Till de anläggningarna hör tvättstugan med bastun precis som 
kyrkan, hembygdsgården och en del andra anläggningar. Om ingen nyttjar
anläggningarna så är risken stor att allt försvinner. Då får vi alla sitta i varsin 
kåk och stirra ut genom fönstret. Nuförtiden går ju ingen och hälsar på.

Fortsätt att nyttja tvättstugan! Bada gärna bastu hemma men ”offra” någon 
lördag då och då för en gemensam bastu i bybastun. Då blir en upprustning av 
bastun också mer motiverad.

En av de tappra bastubadarna

SAUNA



”Det goda värdskapet.” 

Onsdag 28 november 2007, på 
Ferrum, plan 5 (Viscaria-salen), kl 
18:30

”Nätverk – varför funkar vissa och 
andra inte..?”

Onsdag 23 januari 2008, på Ferrum, 
plan 5 (Viscaria-salen), kl 18:30

Mer info kommer bland annat på 
Progressums hemsida och i Kiruna 
Annonsblad.

Föreläsningar som kan följas

via videokonferans

KUNSKAPSHUSET

Julöppet 
Butikerna i hantverkshuset kommer 
att vara öppna 

Lördagen den 15 december 
kl.10.00-15.00
4H har då försäljning av hembakt 
mat- och fikabröd. 

Lördagen den 22 december
kl. 10.00-15.00
Hantverksföreningen bjuder på glögg 
och pepparkaka. 

  Välkommna!

Umgås

Mingel  med lättare tilltugg serveras 
efter föreläsningen den 17 oktober. 

Konstensdag 

Lördagen den 10 november har 
Sameskolan sitt årliga arrangemang 
med konstensdag. Håll utsikt efter 
vidare information.



Lördagen den 8 December kl 18.00 
är det Julbord på guldgrävarensbar. 

Kom och njut att god mat och trevligt 
sällskap. 

Kostnad 250 kr/pers.
              100 kr/barn 6-12 år
   Barn under 6 år gratis. 

Anmälan till Kristallen via mail
birgit@kristallen.com eller telefon
0981-31060

Auktion

Innan Jul kommer arbetskretsen att ha 
en auktion i Lannavaara.
Håll utsikt efter vidare anslag. 

Julbord

Boende sökes!

Har någon en bostad att hyra ut? 
Hör gärna av dig till Jenny på 
Kristallen Telefon 0981-31060

Kyrkansbarntimmar

En gång i veckan har man kyrkasbarn-
timmar i kyrkans lokaler. Då pysslar 
vi och har roligt tillsammans.

Idag har man ingen bestämd dag när 
man träffas utan det är olika från 
vecka till vecka. 
Vill du veta mera kontakta då Birgit 
Olofsson via mail birgit@kristallen.
com eller 0981-31060 (dagtid)

Var med du också! 

Tycker du att det är roligt med
handarbete eller kanske du bara vill 
umgås?
Emellanåt är vi några som träffas 
och handarbetar eller bara tar en fika 
tillsammans. 

Titta efter anslag, nästa träff blir i 
oktober i Lannavaara.   

Arbetskretsen



GULDGRÄVARENSBAR
Öppettider fram till nyår

Varje onsdag har vi puböppet mellan 21.00-24.00

Lördagen den 27 oktober Pizza afton kl 19.00-01.00
Lördagen den 24 november Vegetarisk afton kl 19.00-01.00
Lördagen den 8 december Julbord kl 18.00-24.00

Är ni en större grupp (minst 6 pers.) övrig tid är ni välkommen att boka middag 
vid Guldgrävarens bar.  Kontakta oss på tele 0981-31140 eller 31060. 

Välkommen!

Söndagen den 18 november

Innan föreställningen börjar så serverar 
vi Köttsoppa på guldgrävarens bar. 

                         Välkomna! 



Lannavaara Byabladet ges ut av föreningarna i Lannavaara
Ansvarig utgivare: Ulrika Zetterblom
Layout och redigering: Ulrika Zetterblom & Anders Fors
Material till byabladet tas emot på epost: ulrikazetterblom@gmail.com 
eller att du lämnar det till Ulrika
Tryckt på Kristallen AB

Älgstek med rödvinssås 

Älgstek

Bryn stecken i en gryta så den får 
en gyllene yta. Krydda med krossad 
grovsalt och svartpeppar samt Vilt-
krydda (santa marias). 
När du fått en fin yta häll i vatten till 
ungefär 2 cm i grytans botten. Krydda 
ytterligare med rosépeppar, 2-3 kött-
buljonger.
Låt koka på medelvärme med lock un-
der ca 1 timme (beroende på stekens 
storlek) tillsätt vatten kontinuerligt om 
det behövs. 

Rödvinssås

Finhacka 2 schalottenlökar och fräs 
den i smör (i en kastrull) ca 1 min 
utan att de tar färg. 
Rör ned 2 msk råsocker och låt det 
smälta. 
Tillsätt 4 dl rödvin (ej sött), 4 dl vat-
ten, 1 msk balsamvinäger och 4 msk 
kalvfond.

Vill du uppmärksamma någon på födelsdag, dop eller annat är du 
välkommen att skriva

Låt såsen koka utan lock tills ca 3 dl 
återstår. 
Sila såsen genom en finmaskig sil. 
Hetta upp såsen på nytt i en ny kas-
trull och vispa ner 1 msk maizena 
utrört i lite kallt vatten. 
Koka upp och rör ner 2 msk smör 
strax före servering. 

Servera med hasselbackspotatis och 
en valig grönsallad. 
 

Smaklig måltid!

Middagstipset


