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SKOTERUTFLYCKT
Lördagen den 5 April är det så dags igen!

se sid 2

Skoterutflyckt
Ekonomiska föreningens skoterutflykt
blir i år lördagen den 5 april. De blir
en skoterfärd till en lämplig sjö, där
pimpelfiske kan ske. Som vanligt blir
det också förtäring av olika slag och
givetvis trevlig samvaro i det vackra
vädret. Ja, det är alltid vackert väder!
Utflykten är i första hand för
medlemmar i ekonomiska föreningen
men alla andra får också vara med
som ”gäster”. Eftersom alla inte har
egen skoter så är det bra om de som
har skoter även hänger på en kälke så
att alla får plats.

Lannavaara
minneskyrka
Söndagen den 9 mars kl. 18.00 är det
gudstjänst i Lannavaara. Efteråt bjuds
det på kaffe.

“Bibeln är en spegel. Det gäller inte
att se spegeln men att se sig själv i
spegeln”

Det kostar ingenting att vara med.
Ekonomiska föreningen, med hjälp av
sponsorer, står för kostnaderna för all
förtäring.
Boka in 5 april för detta evenemang!
Mer info kommer i slutet av mars.

Väl mött!
Lannis Ekonomiska Förening

PIMPELTÄVLING
PÅSKAFTON DEN 22 MARS

Påsken infaller tidigt i år. Påskafton är redan den 22 mars. Då är det åter dags
för den traditionella pimpeltävlingen i Lainio älven, cirka 5 kilometer uppströms Lannavaara.
Enligt ”de vise spåmännen” nappar abborrarna bäst i slutet av mars. Det ser
således lovande ut för fina tävlingar.
Som vanligt blir det fina priser nästan till alla, gott kaffe och lite annan förtäring
också. Huvudsaken är dock den trevliga samvaron.
Boka redan nu in påskafton den 22 mars för denna tradition. För närmare tider
och annan info, se kommande annonsering.

Lannavaara Fritidsförening

Per dygn: 400:- plus moms (=500)
plus bränsle
Per timme: 100:- plus moms (=125)
men inkl bränsle. Kortaste hyrestid är
1 timme.

Traktor att hyra
Du vet väl att du kan hyra
Ekonomiska föreningens traktor för
en billig penning!

Hyrestid utöver 1 timme debiteras
per påbörjad halvtimme. (Pris per ½
timme är 50:- plus moms)
För dem som ännu inte är medlemmar i Ekonomiska föreningen gäller
följande hyrespriser:

Traktorn, har frontlastare och bakmonterat schaktblad, är lämplig
bland annat för snöröjning. Bokar
och hämtar traktorn gör du hos Sören
Laestadius.

Per dygn: 700:- plus moms plus
bränsle

Följande hyrespriser gäller för
medlemmar i ekonomiska föreningen:

Lannis Ekonomiska Förening

Per timme:
inkl bränsle.

200:- plus moms men

Årstämmor
Lannis Ekonomiska Förening
Årsstämman för Lannis Ekonomiska
Förening blir fredagen den 28 mars
klockan 19.00 i kunskapshuset.

Föreningen Lannavaara
hantverk & Turism

Föreningen bjuder på fika!

Årsmötet för Föreningen Lannavaara
Hantverk & Turism blir fredagen
den 14 mars klockan 18.00
i Kunskapshuset.

För vidare info, se kommande kallelse
och annonsering!

Föreningen bjuder på smörgåd och
kaffe!

Välkommen!

Info. utskickad till medlemmar.

Lannis Ekonomiska Förening

Välkommen!

VILL DU HÄNGA MED OCH ÅKA
SLALOM PÅ DUNDRET?

LANNAVAARA
Lannavaara 4-H kommer att anordna en resa till dundret 12 april 2008.
För priser på liftkort och hyra för utrustning gå in på Dundrets hemsida
www.dundret.se eller tag kontakt med Birgit eller Jenny på Kristallen.
Blir vi runt 20 till 30 personer får vi rabatt.
Priset för resan beror på antal personer som skall med så vi får återkomma med
det. Men tanken är att vi kommer att hyra en buss som går från lannavaara till
Dundret.
Kl. 08.00 på lördag morgon och hem igen
Kl. 16.00 då liftarna stänger.
Barn under 13 år måste ha med en förälder
för att få följa med. Viss subventionering av
pris för ungdomar under 15 år kommer att ske.
Man måste vara medlem i lannavaara 4-h för
att få följa med på resan. Ett medlemskort kostar
50:-/vuxna över 25 år
35:-/Barn/ungdom.
Vi behöver veta hur många som vill hänga med?
Har du frågor eller funderingar kring någonting tag kontakt med
Jenny eller Birgit

Vi ses i backen!

FÖRENINGARNA I BYN
forts. från föregående nr.

Stiftelsen Lannavaara minneskyrka
Lannavaara Minneskyrka är sedan 1954 en stiftelse som förvaltas av en
styrelse. Styrelsen har till uppgift att vårda och hålla kyrkan i drift. Det innebär
att det är stiftelsens uppgift att samla in medel för underhåll och drift av
kyrkan. Bidrag till detta får stiftelsen från bl a Vittangi församling, Luleå stift
och byasamfälligheten. Oskar Skoglind sitter som ordförande i denna stiftelse.
Lannavaara minneskyrka, eller
prinsessan Eugenies minneskyrka, är
en helsvensk skapelse, med gula
väggar och blå dörrar.
I slutet av 1880-talet skickade
prinsessan Eugenie upp missionären
August Lundberg till Lannavaara.
Samme Lundberg ansåg att prinsessan
Eugenies borde åminnas med en kyrka
i byn. Trettondedagen 1934 invigdes
prinsessan Eugenies minneskyrka av
biskop Olof Bergqvist.
Minneskyrkan förvaltades av Svenska Missionssällskapet i Stockholm ända
fram till år 1954. Lannavaara by bildade sedan en stiftelse som var villig att
motta kyrkan med dess alla inventarier. Enligt Svenska Missionssällskapets
direktion, den 20 april och den 28 november, 1954 förverkligades det.
Året 1973 blev för Lannavaara by en ovanligt livligt och händelserikt år,
beroende på att minneskyrkan genomgick en grundlig reparation. Man byggde
om och ändrade i ett flertal rum.
Söndagen 28 oktober 1973 var en stor dag i Lannavaaras historia. Den dagen
återinvigdes minneskyrkan av biskop Stig Hellsten, assisterad av kyrkoherdarna
i Jukkasjärvi, Karesuando och Vittangi församlingar, samt kyrkvärdarna Alfred
Söderström och Oskar Wuotilainen. Dessutom ärade landshövdingen Ragnar
Lassinantti högtiden med sin närvaro.

Trettondag jul, år 1984 firades 50-års minnet av kyrkans invigning, med biskop
Olaus Brännström, som huvudtalare. Traditionellt hålls laestadianska möten i
Lannavaara under trettondag jul. Under flera dagar samlas folk till
laestadianska bönemöten kring Guds Ord med lekmannapredikanter från olika
delar av nordkalotten.
År 1991 var det återigen dags för reparation och en del förnyelse på kyrkan.
Kyrkan återinvigdes, söndagen den 6 oktober med en sammanlyst Högmässa,
som förrättades av biskop Gunnar Weman, biskop em. Olaus Brännström och
pastorsadjunkt Teresia Koivuniemi.
På en minnestavla i kyrkan finns att läsa:
I tacksam åminnelse av H.K.H PRINSESSAN EUGENIE * 1830 + 1889
grundaren av “Lapska Missionens Vänner” uppfördes detta kapell 1933.
“VAD HON KUNDE DET GJORDE HON” Mark. 14:8
forts. föreningar sid 10

Är du intresserad av att aktivera
din hund!
Kursen kommer eventuellt att starta
i april om tillräckliogt många visar
intresse.
Ledare: Sandra Henriksson

kursen vill vi att du anmäler dig hos
Jenny eller Birgit på Kristallen.
Välkommen!

På kursen får du tillfälle att socialträna din hund och så får du tips på
roliga övningar att göra själv eller
tillsammans med andra.
Priset kommer att vara ca 500:-/
ekipage och kursen startar om minst
5 ekipage har anmält sig. Kursen
omfattar 10 timmar.
Max 8 ekipage kan anmäla sig.
Är du intresserad av att delta på

Måntro om denna hund orkar ta sig
till någon kurs?

Lannavaara
Winter Open 2008
LANNAVAARA, SVERIGE

29februari-2 mars 2008
Midvinternatten börjar gå mot sitt slut, du längtar efter att
få komma ut och blöta vaskpannan.....
Men de är fortfarande is i bäckarna, de ligger fortfarande
dryga metern snö ute i markerna.....

VI HAR LÖSNINGEN !!!!!
Inomhustävling i Guldvaskning

Bilder från innomhus vaskning våren 2007

Fredag 29februari

Diamantvaskning startar 20.00
Pub kväll på baren från 18.00 - 01.00

Lannavaara i Midvinternattens underbara sken

Lördag 1mars

Lannavaara WinterOPEN - Uttagningar startar 12.00
Mix tävling för alla åldrar, man som kvinna
Hans Söderström berättar om Projekten i Gahna och
Sierra Leone 18.00-20.00
Pub kväll på baren från 18.00-01.00
Trubaduren Fredrik underhåller under kvällen

Söndag 2mars

Medlemsmöte ÖNG 10.00-12.00
Final i Lannavaara WinterOPEN 12.00
Final i Diamantvaskning
Prisutdelning

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

Lannavaara Winter OPEN
anordnas av
Kristallen AB i samarbete med:
Övre Norrlands Guldgrävarklubb

FÖRENINGARNA I BYN
forts.

Lannavaara Blomsterfond
Fonden bildade 1950 fram till 1963
var Elias Töyrä kassör, därefter
följde Oskar Woutilainen till 1978,
Per Idivouma & Astrid Fjällborg till
1981 sedan tog Astrid över fram till
juni 1984 därefter i juli 1984 tog Tyra
Mikko över och är det än i dag, men
hon hoppas att någon yngre förmåga
tar hand om kassörsjobbet och
porslinsuthyrningen snarast.

Hittills har blomsterfonden använt
inkomna medel till inköp av
porslin, bord, stapelbara stolar, dynor
till kyrkbänkarna, hemvävda löpare
till kyrksalen och bidragit till inköp
av katafalk samt har planer att köpa
ljusbärare till kyrkan.
Uthyrning av porslin och övriga tillbehör som finns för ca 200 personer,
sker till en låg avgift för kyrkliga
ändamål som dop, bröllop och
begravningar.
Enligt stadgarna § 5 är var och en som
anlitar föreningen dess medlemmar.
Årsmöte hålls i samband med
stiftelsen Lannavaara kyrkas årsmöte.
Erik & Tyra Mikko

Tvättstugeföreningen

För närvarande är Per Simma ordf.
och övriga styrelseledamöter är Maud
Söderström, Torsten Woutilainen, Erik
Mikko, Astrid Mikko, Hans
Söderström, Tyra Mikko samt Eva
Påve och Thorbjörn Lindvall som
ersättare.

Tvättstugan
Redan i oktober 1946 beviljades
dåtida Kiruna drätselkammare med
Ragnar Malmström som ordförande
105 00 kronor att fördelas till
tvättstugor i Lannavaara, Lainio och
parakka. Initiativtagarna till detta var
Oskar Woutilainen, Lannavaara och
Arthur Elenius från Lainio.
Den 10 april 1951 upplät Bengt
Juntti som gåva en tomt på 625 m2 till
tvättstugan.

Det tog 4 år av väntan innan tvättstugan var ettt faktum. Under
väntetiden hade 17 personer teknat sig
som medlemmar i blivande föreningen
och betalade 15 kronor som årsavgift
föra tt få fart på byggeta v tvättstugan.
Det framkommer inte om det fanns
någon form av förening under väntetiden.

täcken och mattor 1,25 kr / timme.
För närvarande består styrelsen av
Inge Laestadius (uthyrare och vaktmästare), Erik Mikko (ordf.), Sture
Söderström,, Astrid Mikko, Birgit
Olofsson, Torsten Woutilainen och
Tyra Mikko(kassör).
För att driva tvättstugan får
förening bidrag från Kiruna kommun
samt inkomster av tvätt och bad.
I dagsläget har föreningen bra
ekonomi och har nyligen använt
pengarna till att renovera bastudelen.
Planer finns att under kommande
sommar utföra renoveringar i övriga
delar av tvättstugan.
STORT TACK till Inge som sköter
tvättstugan på ett utmärkt sätt.
Erik & Tyra Mikko

Den 27 maj 1955 bildades
tvättstugeföreningen och valda blev
Oskar Woutilainen ordf. elias Töyrä
kassör, Arne Mikko sekr. övriga
ledamöter blev johannes Vinnebäck
och Ture Juntti.
Till revisorer valdes lennarth Woutilainen och Sigurd Laestadius.
Den 5 oktober tvättades den första
tvätten av tvättmästare från Kiruna
som instruerade i skötsel av tvättmaskinerna och invigde tvättstugan.
Vid möte i september 1955 fastställdes priser för tvätten. För maskintvätt
50 öre/kilo medlemmar och 75 öre/kg
för icke medlemmar, för torkning 20
öre resp. 35 öre/kg. För handtvätt av

LANNAVAARA
ÅRSMÖTE
LANNAVAARA 4-H
Torsdagen den 13 mars 2008,
kl. 18.00
håller vi årsmöte i Kunskapshuset.
Vi bjuder alla medlemmar som
medverkar vid årsmötet
på fika.
Välkommen!

Vandalisering av elljusspåret
Vi har ett fantastiskt fint elljusspår i byn. Spåret är lagom långt, fint kuperad
och Torsten, som underhåller spåren, gör ett fantastiskt jobb med att alltid hålla
spåren i bästa skick.
Tyvärr finns det individer som även
vill förstöra detta. Ett tiotal av de
speciella armaturer, som gör att
spåret kan användas även den mörka
tiden på dygnet, har sönderskjutits
med luftgevär. Vandaliseringen har i
huvudsak skett under barmarksperioden 2007. Några armaturer
saboterades redan 2006.
Det får förutsättas att det inte är
vuxna personer som har gjort detta.
En uppmaning till föräldrarna blir
därför att prata förstånd med era
”telningar” om att luftgevären/
pistolerna kan användas mot andra
mål än armaturerna på elljusspåret.
Det kanske är bra att alla vet vad en sådan här speciell armatur kostar? Med
arbetskostnad för byte så går varje armatur på cirka 2.500:-. Ett tiotal är
saboterade. Det blir en onödig kostnad på cirka 25.000:-. De pengarna hade
kunnat användas till mycket trevligare saker!.
Det är bra om skoterförarna också visar lite mera hänsyn. Skotrar med höga
mattkammar förstör spåren. Om du absolut måste köra efter elljusspåret, kör
försiktigt och håll dig så långt ut på kanten som möjligt. Bäst är att inte alls köra
skoter efter elljusspåret!
Lannavaara Fritidsförening (som ansvarar för spåret)

Gratulationer
Grattis Hanna på din kommande
14-års dag den 2 april.
Önskar Tilde
Grattis Elle-Stina Påve som fyller
11 år den 29 April
Önskar Tilde
Hurra hurra för gammelmormor
Maud som fyller år den 14 april.
Kramar Tilde
Familj och vänner vill med mig
önska dig Agne ett stort grattis på din
högtidsdag den 26 mars
“Sten är för Agne livets sken
Med hammare och vaskpanna
han far till Pessinki hän
Hjalmars guld han vill finna där”
Ulrika

Bokbussen
Kommer till Lannavaara
22 april & 20 maj
Kristallen 13.15 - 15.00
Lannavaara N 15.30 - 17.30
Lannavaara Ö 17.45 - 18.30

Söndag 2 mars 19.00
I’m Legend
Tisdag 5 mars 18.00
Sportlovsfilm - Alvin & Gänget
Söndag 9 mars 19.00
National Treasure
Söndag 16 mars 19.00
Jane Austen - Bookclub
Annadagpåsk 24 mars 19.00
Alien vs Predator 2
Söndag 6 april 19.00
Juno

I stallet har det hänt grejer!

Våra får har redan börjat att föröka sig. En av våra små fjolårsbaggar har
lyckats med att betäcka några av våra tackor redan innan han blev slaktad, dom
kan dom små liven. Trots att han bara var 5 månader gammal så visste han
minsann hur han skulle göra. Harry (vår avelsbagge) står nu i sitt eget lilla bås
och tittar bekymrat på hur han blev snuvad på papparollen.
De första små lammen såg dagens ljus den 3 januari och nu har vi 5 små söta
lammisar som skuttar omkring i stallet.

Vid tangentbordet,
Jenny Söderström fåransvarig
Lannis Ekonomiska förening.

Middagstipset
Ren ytterfilé

med lime- och enbärssmör och madelpotatispuré
600 g renytterfilé
1,5 tsk salt
2 krm nymald svartpeppar
3 morötter
100 g sockerärter
0,5 tsk gula senapsfrön
0,5 tsk bruna senapsfrön
2 msk + 1 tsk smör
Madelpotatis puré

Rödvinssky
3 dl rödvin
2 msk kalvfond
1 msk råsocker
1 krossad viklösklyfta
4 champinjoner i klyftor
1 timjan kvist
1 lagerblad
1 tsk maizena

forts. nästa sida

800 g madelpotatis
25 g smör
2,5 dl varm mjölk
2 äggulor
1,5 tsk salt
1 krm nymald vitpeppar
Lime- och enbärssmör
50 g rumstemp. smör
6 enbär
1 tsk färsk timjan
1 tsk rivet limeskal

Lannavaara 13 mars
15.00 -19.00

GULDGRÄVARENSBAR
Öppettider under Lannavaara Winter Open den 29 februari t.o.m 2 mars
Fredag kl. 10.00-01.00
Lördag kl. 08.00-01.00
Söndag kl. 08.00-17.00
Välkommen!

Middagstipset
forts.

1. Skär kötet i 3 cm tjocka skivor banka ut lite lätt. Köttet steks i pannan
krydda med peppar och salt.
2. Lime och enbärssmör: Rör samman ingredienserna gör en rulle, linda in i
plastfolie och lägg kallt.
3. Rödvinssky: Blanda alla ingredienser utom maizenan. Koka ihop tills hälften
hälften återstår. Sila och red av med maizenan utrört i lite vatten. Låt skyn koka
upp under omrörning.

åltid !

gm
Smakli

4. Potatispuré: Skala och koka
potatisen. Häll av vatten och låt den ånga av. Mosa potatisen och blanda ner
smör, mjölk och äggulor. Smaka av med salt och peppar.
5. Skala morötter, skär dem och
sockerärten i stavar. Koka
morötterna i lättsaltat vatten, mot slutet lägg ned sockerärterna, häll av vattnet.
Stöt de gula och bruna senapsfröna och blanda ned dessa i grönsakerna tillsammans med 1 tsk smör.
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

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

