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Lannavaara minneskyrka
Torsdagen den 2/6
kl. 12.00 samt 17.00
är det Laestadianska samlingar
i Lannavaara kyrka.

Söndagen den 12/6 kl. 11.00
är det söndagsmässa
i Lannavaara kyrka.

Aktiviteter i kyrkan den 4 juni
Den 4 juni planerar vi för en dag med olika aktiviteter i kyrkan i Lannavaara.
Denna dag ordnar vi för att samla in pengar för driften av kyrkan, men
samtidigt för att ordna en trevlig dag i vår fina kyrka.
Loppis
Lämna sakerna i kyrkan eller så hämtar vi dem.
Har du saker du inte längre vill ha?
Du får gärna skänka dem till kyrkan,
för försäljning på en loppis utomhus.
Kontakta
Eva 31089, 070-2922715 eller
Göran 31112, 076-8008331

Fikaförsäljning
Vi är glada om vi kan sälja hembakat,
så om det är några som vill baka
antingen fikabröd eller matbröd.
Hör av er till Eva på telefon 31089,
070- 2922715

I samband med detta anordnas
olika aktiviteter för barnen och
förhoppningsvis något för dig som är
äldre.
Håll utkik vid Konsum efter ett
fullständigt program.

Städdag vid kyrkan
Lördagen den 28 maj kl 10.00
är alla välkomna till kyrkan.
Tillsammans hjälps vi åt att vårstäda
ute runt kyrkan. Det finns ris och löv
att ta reda på.

Arrangemanget ordnas av
Stiftelsen Lannavaara minneskyrka.

Konstutställning
4 juli - 2 september

Jan Waistedt
Bildkonstnär

Vernissage 4 juli kl 19.00
Kunskapshuset i Lannavaara
Välkommen!

Lannavaara Hantverksförening

Ta gärna med kratta och skottkärra om
du kan. Riset och löven kör vi ned på
fotbollsplanen bakom fd sameskolan
och eldar upp om vädret tillåter.
Det kommer även att finnas lite annat
att göra om vi blir många.
Så ta med handskar och ett glatt
humör så bjuder vi på fika.

Känd konstnär har flyttat sin verksamhet till
Lannavaara
Vi är många som vill hälsa Barbro Behm välkommen
till Lannavaara.
Barbro hyr nu en lokal för sin verksamhet vid fd.
Sameskolan och vi hoppas du kommer trivas där.
Anders med familj

Motorsågsskulptur Barbro Behm 2009 (BUS)

Blomsterfonden
Vid årsmötet för blomsterfonden
beslutades att höja avgiften till 50 kr.
Det är aldrig roligt att höja avgifter
men man får se det positivt med att
vi kankse får några mer kronor att
avsätta till vår fina kyrka.
Årsmötet beslutade att bidra med
pengar för ett räcke vid “rampen” upp
till portarna. Detta behövs verkligen
då det ibland kan vara halt på
stenarna.
Ytterligare vill jag meddela att till
hösten så kommer vi att flytta in på

nedre plan i Lärarbostaden. Men fram
tills dess finns vi i skolbyggnaden,
tänk bara på att vår ringklocka inte
fungerar och vi hör inte om ni knackar
på, utan kliv in i ytterhallen.
I slutet av augusti början av
september kommer jag inte vara nåbar
under några dagar, om du skall lämna
blomsterfond vid den tiden var gärna
ute i god tid. Orsaken är att vi väntar
barn som är planerat till början av
september.
Ulrika

Bastuflotten
Bastuflotten i sjön Ahvenjärvi är nu öppnad för säsongen. Flotten får användas
kostnadsfritt av medlemmarna i Lannis Ekonomiska Förening. Bokning, som
görs på telefon 070-5181158, måste dock fortfarande ske.

Även de som inte är medlemmar i föreningen har möjlighet att använda bastun
men mot viss betalning. Även icke medlemmar bokar på tel 070-5181158.
Förutom mycket bra bastubad och dopp i sjön finns det en gasolgrill på flotten.
Grillen får användas av de som bokar bastun.
Lannis Ekonomiska Förening

Midsommarfirande på hembygdsgården

På midsommarafton den 24 juni kl 14.00 är det åter dags att klä och resa årets
midsommarstång. Tillsammans sjunger och dansar vi runt midsommarstången,
för att sedan avnjuta fika som Fritidsföreningen bjuder på.

Välkomna!

Byns får
Byns får mår bra och trots att den nya baggen var ung och oerfaren så visste han
vad han skulle göra. De sju tackorna har sammanlagt gett 12 lamm, två svarta
och tio vita. Alla mår bra och har utvecklats väl. Det var dock lite längre intervall mellan de först födda
och de som föddes sist,
nästan 7 veckor. De vuxna
fåren är klippta nu i veckan.
Är det någon som är intresserad av ull? Hör av er i
så fall till den här tidningens
redaktör.

Sommarbetet
Flytten till sommarbetet är planerad till
helgen 11-12 juni. Tackorna flyttas till
Sture Söderström och baggarna till ön i
Nedre Soppero.

Höet
Det hö som bärgades förra sommaren var av mycket god kvalitet. Dessutom
var mängden den största hittills. Det finns massor av hö kvar som kan säljas
till hugade spekulanter. Om höet inte går att sälja, så blir det kvar som fullgott
foder till kommande vinter. Det blir bara lättare för ”höbärgargänget”, som inte
behöver jobba lika hårt i sommar.

Maskininvesteringar
Höbärgningen blir under alla förhållanden lite lättare än tidigare somrar.
Ekonomiska föreningen har investerat i en balmaskin för småbalar och en
inplastare och kan således till sommaren bala en del av skörden. Dessutom har
även en självlastarvagn inköpts. De som håller på med höbärgningen blir bara
äldre och äldre och behöver mer och mer maskinell hjälp för att orka med
jobbet. Dessutom är det kul med maskiner.

Lannavaara Open 2011
5 augusti - 7 augusti

Männsikor med guld- och diamantfeber skall återigen mötas i den årliga guldvaskartävlingen. Under glada tillrop hoppar de frivilligt ner i vattenbassängerna
för att lyckas hitta de eftertraktade guldkornen i vaskpannan.
Diamantvaskningen har blivit populär och att hitta en blänkande diamant är
svårare. Men träning ger färdighet som de säger. Vem vill inte bli Världsmästare
i diamantvaskning?
Så du, nybörjare eller redan garvad vaskare, som vill doppa fötterna och känna
spänningen av att finna guld och diamanter är hjärtligt välkommen.
För oss som ännu inte
drabbats av “febern” går det
bra att heja på. Det bästa är
att du kan avnjuta kaffe och
smaka på andra godsaker
som du hittar i tältet som
Lannis Ekonomisk Förening
har.
Vi hoppas på vackert väder.
Dock kan vi garantera
trevlig gemenskap.

www.kristallen.com

Här hittar du senaste nytt och programmet för guldgrävarhelgen
Kristallen AB, Lannavaara 60, 980 13 Lannavaara, Tel: 0981-31060, info@kristallen.com

Program
Fredag 5 Augusti
Prova på vaskning för nybörjare
Lannavaara Open Old
Pub och underhållning
Lördag 6 Augusti
Utslagstävlingar i guldvaskning
Diamantvaskning
VW i vaskpannekastning
Pub och underhållning

Söndag 7 Augusti
Finaler i guldvaskning
Final i diamantvaskning
Prisutdelning

Slyröjardag
Lördagen den 9 juli är dags för
årets slyröjardag.
Dagen inleds med gemensam
frukost kl 09.00 i Hembygdsgården. Efter frukosten, när
alla är mätta och fulla av kraft,
blir det några timmars röjning
inne i byn. Alla kan vara med.
Har du något lämpligt redskap
- röjsåg, yxa, kniv, skära eller
annat användbart- tag med det.
Även transportfordon av typen
4-hjuling är välkomna.
Målet med röjardagen är att, i
alla fall i liten skala, motverka
förbuskningen inne i byn och
att skaffa lite björksly till fåren.
Fåren hinner dock inte äta så
mycket sly under ett år varför
mycket av det som röjs kan användas till en stor sommarbrasa eller
sparas för nästa års majbrasa.
Väl mött till en god frukost och en stunds hälsofrämjande
fysiskt arbete önskar,
Lannavaara Fritidsförening och Lannis Ekonomiska förening

RÖNNBÄCKS FISK AB
Kommer till:
Lannavaara-Soppero
Fredag 3 Juni
(jag kör som tidigare)
Mattias 070-6698229

Sommarcafé på hembygdsgården
Även i år kommer hembygdsgården att vara öppen under juli
månad, passa på att titta i in och avnjuta hembakt fikabröd
till en kopp kaffe eller te!

Caféet är öppet
Lördagar kl. 10.00-15.00
Söndagar kl.12.00-16.00
från vecka 27 till 30

Välkommen!

Hantverksmässa
Lannavaara
6/8 2011
Guldgrävardagarna

Hantverksbutiken i Lannavaara

Då var det åter dags för en guldvaskarhelg i Lannavaara.
I samband med det ordnas hantverksmässa under lördagen.

Mässinformation
Var:		
Tider:		
Kostnad:
		
Betalning:

Stora salen i Kunskapshuset
Lördag 6 augusti kl 10.00 - 17.00
Medlem i Lannavaara Hantverksförening 100 kr
Icke medlem 250 kr
Kan ske på plats eller via Bg 5432-9982

Allmän info: Utställare har tillgång till salen från kl 08.00 den 6 augusti.
		
Utställare är själv ansvarig för sina produkter. Utställare
		
får ej packa ihop sina produkter före kl. 17.00
		Föreningen bjuder på fika vid några tillfällen under
		
dagen för utställare.		
		
OBS sista anmälningsdag är den 25 juli 2011

Bokning hantverksmässan 6 augusti 2011 Lannavaara
Namn........................................................................................................
Adress.......................................................................................................
Telefon.................................... E-post ......................................................
Önskar boka ............. st bord (vardera bord har ytan 120x80cm)
Anmälan kan även ske via e-post lannavaarahf@gmail.com

Boende:
		
Mat:		
		

Kan bokas hos www.kristallen.com 0981-31060 alt.
www.sopperogarden.com 0981-31052
Finns att köpa på Gulgrävarens Bar i direkt
anslutning till mässan.

Mer information om Hantverksmässan kan fås på:
Telefon:
0981-31112 alt. 076-8008331
E-post:
lannavaarahf@gmail.com
Hemsida:
www.lannis.se
Post:		
Lannavaara Hantverksförening
		Byvägen 82
		
980 13 LANNAVAARA

Lannavaara Hantverksförening

Grattis

Den 17 juni fyller Maj-Britt 70 år
&
Den 18 juni fyller Alfhild 65 år
Ett stort grattis till er båda
Anders, Ulrika & Rut

Den 8 augusti fyller Rut 2 år
Mamma & Pappa gratulerar
och bjuder på kalas då

Räddningstjänsten

Brandvärnet här i Lannavaara har under
vintern flyttat sitt material till Kristallen
där den nya “brandstationen” kommer
att finnas. Vi kommer efter sommaren att
utrustas med ett nytt fordon - en pickup.
Denna kommer att ersätta dagens släpkärra. Till hösten kommer vi tillsammans
med brandvärnet i Övre Soppero att få
en riktig utbildning i sjukvård. Detta för
att vi från den 1 november kommer att
åka på så kallade IVPA larm, IVPA är en
förkortning för I Väntan På Ambulans. Vi
kommer att utrustas med defibrilator samt
att vi kommer att kunna ge syrgas om så
behövs. Meningen är att när någon blir
sjuk skall vi kunna vara snabbare på plats
än ambualansen och påbörja en insats.
Detta kommer att öka tryggheten för alla
oss som bor här ute i byarna.
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Vill du uppmärksamma någon på födelsdag, dop eller annat är du
välkommen att skriva

