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Midsommarfirande
Även i år blir det sedvanligt midsommarfirande. Midsommarstången kläs och reses på gården utanför Hembygdsgården.
Det blir dans runt stången. Fritidsföreningen bjuder på fika .
Firandet pågår mellan 12.00 -15.00 på midsommarafton.
Grillning vid hembygdsgården på kvällen om intresse finns.
Knytkalas, glöden står föreningen för.
Intresseanmälan under dagen.
Medtag gärna blommor till att klä stången!
Välkommen önskar fritidsföreningen!

VERNISSAGE
Alla är välkomna på vernissage vid
Kunskapenshus den 25 Juni kl.18.00
Det är Inga-Wiktoria Påve från
Lannavaara och Rolf Larsson från
Orust, som ställer ut och kommer att
finnas på plats för att visa och prata
om sitt konstnärskap.

Lannavaara
minneskyrka
Friluftsgudstjänst på Lannavaara
kyrkogård hålls den 8 juli kl 14.00
Den 21 juli kl 13.00 är det så dags för
den årliga Guldgrävargudstjänsten
vid kunskapshuset.

Inga-Wiktoria Påve

Inga-Wiktoria Påve är en ung tjej
som låter sina konstverk inspireras av
samisk kultur.
Tekniken hon använder är oftast med
akryl eller oljekritor.
Rolf Larsson är fotograf och en
återkommande besökare som snart
kanske blir bofast.
Hans utställning heter Lapplandsbilder i stort format.
Vernissaget anordnas av Hantverksföreningen som bjuder på lättare
tilltugg och dricka.
Välkommen!

Friluftsgudstjänsten i Viikusjärvi
hålls den 5 augusti kl 14.00
För den som vill besöka eller visa sina
bekanta våran kyrka så är den öppen
hela sommaren under dagtid.
“Jag insåg att för människan finns
ingenting gott utom att glädja sig och
njuta livets goda.....det är en gåva
från Gud (Predikaren 3:12-13)”
PONNYRIDNING
Lördagen den 21 juli har Patrik och
Carola ponnyridning från kl 12.00
och några timmar fram.
Missa inte chansen att få rida på en
Islandshäst.

HEMBYGDSDAG
LÖRDAGEN DEN 28 JULI
Den sedvanliga hembygdsdagen kommer att arrangerar även i år av fritidsföreningen.
Det blir lördagen den 28 juli vid hembygdsgården.
De blir olika aktiviteter under dagen och middag på kvällen med samling
kl 19.00.
Vi behöver veta hur mycket mat vi ska fixa, så meddela Torsten (tel:310 51)
eller Gunvor(tel:310 20) hur många ni blir från er familj. (senast tisdag 24/7).
Vackert väder är beställt så att det kommer att bli lika trevligt som tidigare år.

Lördags fika, på
Hembygdsgården
30 juni samt
7 och 14 juli.
Tid 10.00-14.00

Ska du ha fest?
Hembygdsgården öppen för alla…
När det blir trångt hemma, varför inte ta en
promenad till hembygdsgården och fixa
festen där? Födelsedagar, Dop, Sommarkalas
för barnen, Musik mm.
Byns hembygdsgård är en riktig pärla....
Använd den!

FÅREN
Ännu ett år har gått och nu känns det
som om vi börjar få grepp om och nog
mycket kunskap om fåren för att inte
få några obehagliga överraskningar
som lamning i januari eller så.
Ulrika, Tobbe, Sandra och jag har gått
en fårkurs i Kangos under våren, den
var mycket givande och det var
jätteroligt att få träffa andra får-fataster.
Lammningstid
Det var en hetisk lamningstid och
både jag och Pär följde förloppet
intensivt, själv var jag hos fåren
många nätter och de flesta lammningarna gick bra men vi fick två dödfödda lamm och då var de tackor som
fick tre lamm som hade ett dö fött. Ett
av lammen var bara dött men de andra
levde när de föddes men hela magen
var svullen och förmodligen var den

vätskefylld så trots idoget arbete i ett
par timmar från både mig och Pär så
dog lammet. Jag pratade dessutom
med veterinären men inget hade
kunnat göras annorlunda, det är alltid
trist när lamm dör men vi får vara
väldigt nöjda med de 13 lamm som
vi har fått. Dan fick rycka ut en gång
och plocka ut ett lamm (tur man har
specialister på plats i byn) allt gick bra
och det hela slutade lyckligt.
Klippning
Sedan har vi verkat klövar, Tobbe
och Patrik svettades av att jaga och
hålla fast fåren så att klövarna kunde
klippas, själv tittade jag bara på, Kurt
har klippt fåren och så har Ulrika och
Annika klippt klämmor i öronen (tur
att jag bara behövde assistera), jag
hade nog mera ont av det än vad fåren
hade.

Extra pappa
Pär har gjort ett fantastiskt arbete som
tar hand om fåren varendaste dag och
han är väl värd ett stort tack! Sören
är också värd ett stort tack för att vi
får ha dom där hos honom. Nu har
fåren det skönt ute på bete, Harry (vår
bagge) går med Kalle (Mias häst) och
har det bra och resten av gänget myser
i en inhägnad nära Sture.

Risinsamling
Nu återstår bara att samla ris och se
till så att vi får in så mycket hö som
möjligt så att hela skocken som blir
kvar har mat för vintern. Lördagen
den 30/6-07 samlas vi kl. 09.00 på
Sörens gård för att rensa sly som vi
torkar och sparar åt fåren, alla som
vill, kan och orkar är välkomna att
delta, ta med röjsåg om du har en
sådan.
Fårfesten
Den 6 oktober äger fårfesten rum så
boka in det datumet redan nu.
Slutligen vill jag bara säga att besök
gärna fåren, dom är väldigt tama och
tycker om att bli kliade och har man
sedan med sig en hårdbrödbit blir man
garanterat populär.

Familjelycka i fårfabriken

Hoppas att vi ses framöver under
några av våra aktiviteter!
Många somriga hälsningar
Jenny Söderström

HANTVERKSMÄSSA 21-22 JULI
Kostnaden för att delta är 200 kronor för bord som är 180 cm. Större plats
kostar 100 kronor extra per bord.
Mässan öppen från klockan 10-17 på lördag och 10-16 på söndag.
Mellan lördag och söndag måste utställarna plocka ner sina produkter då
lokalen kommer att användas på kvällen.
Om du har frågor eller/och vill anmäla dig kan du kontakta:
Göran Söderström 0981- 31112 (31060) larsgoransoderstrom@spray.se
eller Ulrika Zetterblom 0981-311 70 ulrikazetterblom@gmail.com

Lannavaara Open 2007
MINERALTRÄFF, SEMINARIER M.M

LANNAVAARA, SVERIGE

20-22 juli 2007
Fredag 20 JULI

Diamantseminarium
Mineralträff
SGU medverkar och identiﬁerar
dina stenar
Prova på vaskning för nybörjare
Lannavaara Open Old
Pub och underhållning

Lördag 21 JULI

Långväga besökare på SM2006

Utslagstävlingar i guldvaskning
Guldgrävarrännet
Hantverksutställningar
Mineralträff
SGU medverkar och identiﬁerar
dina stenar.
Guldgrävargudstjänst
Diamantvaskning
VM i vaskpannekastning
ÖNG‛s Jubileums Tävling
Pub och underhållning till levande
orkester

Guldgrävardagar har arrangerats i Lannavaara ända sedan 1983.
Här kan du besöka vårt mineral museum med b.la. Sveriges först funna
diamant eller känna på en av världens största fasettslipade sten.
På den nya puben kan du njuta av trevlig samvaro.

Barents Mineralförening

Söndag 22 JULI

Finaler i guldvaskning.
Final i Diamantvaskning
Hantverksutställningar
Övre Norrlands Guldgrävar Klubb ﬁrar sitt 20 års jubileum
under Guldgrävardagarna, på lördag utlovas ett klubbmästerskap utöver de vanliga - så var beredd på nånting spännade !

DIAMANTVASKNING
Prova på att vaska något så
unikt som äkta diamanter,
svårare än att vaska guld !!

Så här hittar du hit !

Lannavaara ligger 130 km
nordost om Kiruna
Förberedelser inför Diamantvaskning

INFO:
Kristallen AB
Box 60
980 13 Lannavaara
Tel: 0981-31060, 31055
info@kristallen.com

www.kristallen.com
Här hittar du senaste nytt och programmet för guldgrävarhelgen
Lannavaara OPEN anordnas av
Barents Mineralförening
Lannis Ekonomiska förening
Föreningen Lannavaara Hantverk och Turism
i sammarbete med Kristallen AB

Välkomna att fira 10 års jubileum med
Soppero Kultur & Musikfestival 2007
Årets festival pågår i en hel vecka,
eftersom vi gärna vill dela med oss till
andra byar i Östra Kiruna.

Rune som håller i trådarna för festivalen

22/7 på em. avslutas hembygdsdagarna i Lainio med besök av Old
Town Gospel som samma kväll håller
konsert i Den Gode Herdens Kyrka
kl: 19.00
23/7 kl:19.00 får Vita Huset i
Karesuando besök av Saunan Takana
Band.
24/7 kl:13.00 i Sopperogårdens
konferensavdelning kommer Sopperosonen Niklas Labba, forskare vid

sameinstitutet i Kautokeino, att hålla
ett seminarium om Samebyars utveckling i Norden etc.
Tjärspelmännen från Uleåborg underhåller i pausen och besöker Mertajärvi
skola kl:19.00 för en kvällskonsert.
25/7 kl:13.00 Seminarium om Lars
Levi Laestadius som kulturpersonlighet på Nordkalotten planerat
vid Kunskapshuset i Lannavaara.
Föredragshållare ännu inte klarlagt.
Tjärspelmännen medverkar.
26/7 kl:13.00 Sopperogårdens
konferensavdelning, fd. lantmätaren
Sten Hejer berättar om lagaskiftet i
Sopperobyarna. Musikunderhållning i
pauserna.
27/7 kl:13.00 Sopperogårdens
konferensavdelning Sten Perä och
Östen Karlström samt Fiskeriverkets
folk berättar om ”Utveckling och
skötsel av Lainio – och Torneälvars
laxbestånd”. Dolimitarna från
Masugnsbyn underhåller.
28/7 Notdragningen startar kl:11.00
med början vid Filusgården för dem
som vill följa med.

Luleå Gammelstads Manskör efter pingstkonserten i Nederluleå kyrka

Från 11.00-15.00 medverkar konstnären Urpo Granat, som med sin
motorsåg formar björnar och
allehanda djur.
Kl:14.00 uppträder Pajala
Dragspelsgille vid Filusgården.
Kl.20.00 Veckans höjdpunkt i
Soppero Kapell. Jubileumskonsert
med Luleå Gammelstads Manskör
och solister, inledande högtidstal av
Lars Törnman.
Efter konserten samkväm på
Sopperogården.

29/7 kl:11.00 Utomhusgudstjänst
Kivitieva i Övre Soppero, kören
medverkar.
Kl.15.00 Veckan avslutas med eftermiddagskonsert av Luleå Gammelstad
Manskör i Vittangi kyrka.
Alla arrangemang är utan entreavgifter
men kollekt kommer att upptas i
samband med konserter.
Hjärtligt välkomna hälsar Soppero
Hembygdsförening

Bastuflotten

Vad har hänt med bastuflotten som byggdes förra sommaren undrar kanske någon?
Flotten är sjösatt i sjön Ahvenjärvi, dryga kilometern från byacentrum, med bilväg ända
fram.
Premiärbadet gjordes av en del av byggarna fredagen den 15 juni. Bastun fungerade
mycket bra, kort uppvärmningstid och fantastisk fin värme i bastun. Däremot var det
fortfarande kallt vatten i sjön. Några modiga män vågade ändå ta ett dopp.
Båt finns att tillgå så att man inte ska behöva simma ut till flotten. Trots det föredrog en
av premiärbadarna att simma ut till flotten. Det finns livbojar på flotten, men det är ändå
inte att rekommendera att simma ut till flotten!
De närmare reglerna för uthyrning av flotten är ännu inte klara, men alla medlemmar i
ekonomiska föreningen kan hela juni ut passa på att testa bastun gratis. Ved finns på
flotten men ännu saknas vissa ”faciliteter”.
Bokar bastun gör du tillsvidare hos Thore Johansson, tel 0981-31043 eller 070-5181158

LANNAVAARA
Så har vi då slutat med gympan för säsongen men vi drar igång igen till hösten. Datum för detta kommer i nästa
blad. Kiruna Kommun har bistått med
lite nya gympagrejer b la stepup brädor, hopprep och hantlar så vi har kört
en del nya spännande program. Men
ni behöver ju inte ligga på latsidan för
det att vi har uppehåll i gympan.

Magmuskler som får sig en uppsträckning

Vi har igång korplådorna och lottar
ut fina priser när ni skriver ert namn
där, kom bara ihåg att ni måste vara
medlem i Lannavaara 4-H för att
kunna vara med i utlottningarna.
Korplådorna finns uppsatta på
elljusspåret och efter Vikkusjärvivägen.
Den 21juli är det dags för årets guldgrävarrännet, nytt för i år är att man
kommer att springa i byn.
Se kommande anslag.
Vi i styrelsen för Lannavaara 4-H
önskar er en riktigt trevlig sommar!

UPPRUSTNING AV
BYAVÄGARNA
För två år sedan påbörjades en rejäl
upprustning av byavägarna på den
norra sidan av älven. Den långa
slingan, som börjar vid kyrkan, kunde
ges en ordentlig uppfräschning.
På grund sviktande ekonomi har inte
de övriga vägarna kunnat upprustas.

Nu har ekonomin åter stabiliserats
tack vare extra bidrag från Vägverket
och kommunen och vägavgifter av de
boende längs vägarna. I sommar skall
därför alla de övriga vägarna också
ges en ordentlig uppfräschning med
dikesrensning, nytt bär- och slitlager,
lagning/byte av trummor med mera.
Till vintern skall alla vägarna vara i
topptrim.
Det finns två vägföreningar för de
enskilda vägarna. Den ena föreningen
har ansvar för enskilda vägar på norra
sidan av älven. Den andra föreningen
ansvarar för färjan och vägarna på den
södra sidan av älven.
Den”stora” asfalterade vägen fram till
kyrkan tillhör Vägverket, som också
ansvarar för underhållet.

Prospektering
I dag finns det två internationella
bolag, Boliden och Northland, som
prospekterar aktivt i området.
De söker främst efter basmetaller såsom Guld, Koppar, Zink och Nickel.
Oftast får man ingen närmare vetskap
om deras fynd men vi kan berätta att
några lovande fynd har gjorts i
Lannavaara närområde.

Nya studenter
på väg!
Till hösten kommer en ny kull med
studenter till Lannavaara. I år tar man
in 30 st och de första siffrorna visar på
33 st förstahandssökande.

HUNDKURS
Vi har precis avslutat en hundkurs i
grundlydnad (sitt, ligg, stanna kvar,
hundmöten m.m) här i byn.
Sandra Henriksson som är utbildad
hundinstruktör har hållit i den.
Eftersom det verkar finnas intresse för
att ha fler hundkurser så kommer det
troligtvis igång en ny i höst.
Kontakta gärna Sandra Henriksson
och anmäl ditt intresse om du har lust
att vara med.
Sandra nås på tel: 0981-31072
eller mail:
sandra.henriksson@telia.com

GULDGRÄVARENSBAR
Öppettider under sommaren med början 25 juni
Måndag-Fredag 10.00-16.00 Lunch serveras mellan 11.00-13.00
Puböppet har vi på fredagar mellan 20.00-01.00
Under guldgrävar helgen har vi öppet
Fredagen den 20 Juli 09.00-19.00
Lördagen den 21 Juli 08.00-01.00
Söndagen den 22 Juli 08.00-19.00
Under guldvaskarhelgen har vi även pub i timmringen nere vid
guldvaskartävlingen mellan 18.00-01.00 på fredagen och
12.00-18.00 på Lördagen.
Välkommen!

Middagstipset
Torkad renfilé med ruccolasallad
Lax med pressad potatis och kallsås
Jordgubbar och glass.
Torkad renfile; skär torrköttet i skivor
och lägg på tallrik, tillsätt ruccolasallad och riven västerbottensost. Häll
sedan över en blandning av olivolja
och färskpressad citron. Salta och
peppra efter smak.

Lax; Fånga en lax i Lainioälven som
du sedan steker i ugn med citronpeppar och smör. Koka potatisen och
pressa den direkt på tallriken. Servera
med en kallsås crème fraiche och rom
smaka av med salt och peppar.
Till jordgubbrna kan du servera glass
eller grädde helt efter ditt eget tycke.
Smaklig måltid!

Solsidan av Lannavaara…
Sitter här och ser ut över hela världen, solen har gömt sig bakom berget. Hyfsat
skön utsikt, färjan har gått som ett litet kryssningsfartyg hela eftermiddagen.
Tittar lite snett uppströms stora berg? Vad gömmer sig bakom dem? Troligtvis
en veckas slit och släp för att sen få komma hem tillbaks till utsikten.
Föresten jag och Per Erik tog hand om skräphögen som legat vid stranden snart
två år. Vi fick ihop den, det blev en grillkåta. Hyfsat med plats så kom förbi, ni
ser glöden den kan man inte missa. Ps ta med en trevlig sång när ni tittar in.
Lill Erkki sover, han har lite problem med alla fyrhjulingar som rullar längs
vägen.
Han är lite små sugen å åka me… Alla.
Föresten är det Det som är sommar, när hjulingarna är framme, eller är det kanske när solen lyser in till Sanna.. Mitt i natten. En annan fråga är har man mer
sommar om man har solen in i sovrummet hela natten eller??
Jag skall fundera vidare en månad eller två så kanske höstens solsida har svaren…
		
Trevlig sommar på er Tomas & Erkki.
Lannavaara Byabladet ges ut av föreningarna i Lannavaara
Ansvarig utgivare: Ulrika Zetterblom
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Material till byabladet tas emot på epost: ulrikazetterblom@gmail.com
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Vill du uppmärksamma någon på födelsdag, dop eller annat är du
välkommen att skriva

