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Plats:  Kunskapshuset/Guldgrävarens Bar i Lannavaara
Restaurangen är öppen för fika och lättare måltider fram till kl. 17.00.

 Tacobuffé serveras mellan kl. 12.00-15.00.

Hälsodag i Lannavaara
12 maj 2012

Program 
Hårstil, Päivi kommer och klipper hår. För bokning och pris ring: 0980-14477   
Ni som har bokat tid, kom ihåg att ha nytvättat hår när ni kommer.

Åsa Hirvilä säljer underkläder och håller visningar av underkläder från kl. 12.00      
För info ring 073-0357713

Helene Andersson erbjuder massage. För bokning ring tel: 070-4414659

Astrid massör utför massage. 
För bokning ring: 070-6541471

Reflexolog Anne Pounu erbjuder zonterapi 
för hela kroppen. 
För pris och bokning ring:  070-2301068

Kl: 13.00 Arrangerar Lannavaara 4-H trimbingo. Köp en lott, gå en promenad 
och vinn priser på dragning och på bingo.
Utlottningen sker kl. 16.00.

Vi har en liten överraskning till alla barn som kommer mellan kl. 12.00 och 14.00!

Hantverksbutiken och Kristllens butik håller öppet mellan kl. 10.00-14.00.

Arrangör: Lannavaara 4-H i samarbete med Kristallen



Pub och show
Fredagen den 18 Maj 2012

kommer Svante Lindqvist
(känd från bl a J P Nyström)

och Ulf ”Flu” Jonsson
och spelar och underhåller 

på Guldgrävarens Bar i Lannavaara.

Vi serverar rostbiff med hemgjord potatissallad
Show och mat: 160:-/person

Om du vill äta anmäler du det till oss senast den 16/5-12
till tel 0981-31060 eller birgit@kristallen.com

Maten serveras kl. 20.00. Puben håller öppet till 01.00.

Entré för showen: 100:-/person.
Showen börjar kl. 21.00

Gör dig beredd på en underhållande 
kväll med många skratt!

Alla är hjärtligt 
välkomna!

Detta är ett samarrangemang mellan  Lannis Ekonomiska Förening, 
Lannavaara Fritidsförening, Barents Mineralförening och Kristallen AB.



Lannavaara minneskyrka 
Söndagen den 3/6 

kl. 11.00 samt 16.00 
är det  Laestadianska samlingar

i Lannavaara kyrka.
Predikanter är Harry Ylipää och 

Lars-Gunnar Semberg

Söndagen den 27/5 kl. 14.00 
är det gudstjänst i Lannavaara kyrka.

Efteråt serveras morsdagstårta. 
Präst; Anna Kuoksu.

Då var det dags igen! Kyrkans dag är ett tillfälle då bybor och andra har en 
trevlig stund tillsammans. Förra året lyckades vi få in en bra summa pengar på 
detta och det har hjälpt stiftelsen att försöka hålla vår fina kyrka i så bra kondi-
tion som möjligt. 

Så, har ni saker som ni inte behöver och kan tänka er att skänka till en lopp-
marknad? Vi har även planerat att sälja bröd och fikabröd, finns det någon som 
vill baka åt oss är vi mycket tacksamma. Alla bidrag, små som stora, tas mycket 
tacksamt emot.

Välkommen att kontakta oss på telefon;
Eva 310 89 eller 070-292 27 15

Göran 311 12 eller 076-800 83 31

För barnen ordnar vi en tipsrunda där alla får ett litet pris. Förhoppningen finns 
om lite fler aktiviteter, håll utkik vid Konsum efter ett fullständigt program.

Kyrkans dag
9 juni kl 10.00-14.00

Städdag vid kyrkan 
Lördagen den 2 juni kl 10.00
är alla välkomna till kyrkan.

Under trevlig samvaro hjälps vi tillsammans åt att 
vårstäda ute runt kyrkan. Ta gärna med kratta och 
skottkärra om du kan. Gammal som ung, alla är 
välkomna.

Ta med handskar och ett glatt 
humör så bjuder vi på fika.



Konsert i Lannavaara Kyrka
Lördag 12 maj Kl. 19.00

Gruppen VAIMO
Pia-Maria Holmgren, Maria Routtinkoski, Seppo Härkönen, 

Christina Lund och Malin Thyni
 

Sjunger på samiska, meänkieli, finska och svenska

             Fika säljes i pausen

             Välkommen!  

Arrangör: Stiftelsen Lannavaara minneskyrka 
Med stöd från Kiruna kommuns fritids- och kulturförvaltning



Mat till fåren
Får är matfriska djur. De äter och ”stökar till” nästan ett ton hö under en vinter, 
som ju här varar i 8 månader. Det är endast 4 månader som fåren själva kan fixa 
sin föda. Även under den perioden brukar de få lite kraftfoder “då och då”.
Det gäller med andra ord att ha ett stort höförråd för vintern, så att fåren inte 
skall behöva bli alltför avmagrade. Det finns många åkrar och ängar i byn som 
kan ge bra foder, men det gäller att det finns någon som orkar ta tillvara allt det 
byns åkrar och ängar erbjuder. 

Medelåldern på kärntruppen av höbärgare är ganska hög, även om de flesta 
vill känna sig unga. Det skulle vara mycket välkommet om någon yngre skulle 
kunna delta i slåtterarbetet, som till sommaren kommer att bli lite lättare än 
tidigare somrar. Maskinparken är utökad  med bl a balmaskin och inplastare, nu 
finns det tillgång till nästan allt som kan behövas till slåtterarbetet. Det är bara 
den mänskliga kraften som skulle må bra av att föryngras lite. 
När ni i mitten av juli hör traktorerna mullra i byn, då är det dags att ta fram 
räfsan, smörja in valkarna i nävarna och plocka fram det glada leendet. Då är ett 
års väntan äntligen över och höbärgningen kan börja.
Välkommen ung som gammal! Det finns plats för alla.     Lannis Ekonomiska Förening  



Även i sommar skall vi försöka röja 
lite sly. Dels för att samla ihop lite 
björksly som föda till fåren och dels 
för att snygga till på något lämpligt 
ställe inne i byn.

Slyröjardagen bli i sommar lördagen 
den 7 juli. Hembygdsgården blir som 
vanligt samlingsplats. Där inleder vi 
dagen klockan 09.00 med gemensam 
frukost och uppladdning inför dagens 
vedermödor.

Alla kan vara med. De som har 
lämpliga redskap - yxa, skära, röjsåg, 
kniv eller något annat nyslipat verktyg 
- tar med dessa. Som transportfordon 
är 4-hjuling lämplig. Kom gärna med 
ett sådant fordon.

Slyröjardag

Höstens fest? Vad är det för snack när 
snön ännu ligger kvar? Vi vill bara 
påminna om att när den förhoppnings-
vis fina sommaren så småningom är 
över, så väntar årets fest – Fårfesten.

I år är det lördagen den 6:e oktober 
ni skall boka in i almanackan för årets 
fest. Mer om festen får ni givetvis veta 
längre fram i sommar/höst.

Som sagt, boka in lördagen den 6:e 
oktober!

Lannis Ekonomiska Förening

Höstens fest!

Fåren hinner ju inte äta så väldigt 
mycket sly, men det som eventuellt 
blir över kan användas till majbrasa 
nästa år eller till en höstbrasa i år. 

Väl mött till en god frukost och en 
stunds hälsofrämjande fysiskt arbete 
önskar,

Lannavaara Fritidsförening och 
Lannis Ekonomiska Förening  

Får är som sagt hungriga djur och finns det 
inte nog så kollar de om gräset är grönare 

på andra sidan staketet. Dessa var på besök 
bakom “skolan” förra sommaren. Gratis 

gräsklippning om inte annat!



Kristallen AB, Guldvaskarvägen, 980 13 Lannavaara, Tel: 0981-31060, info@kristallen.com

Världsekonomi i svajning och 
aktier som dalar. Ja, då är det 
säkert att investera i guld. Så 
har det låtit på nyheterna runt 
om i landet under vintern.

Men nu handlar inte detta om 
stora investeringar i guldtackor, 
utan och om ett folk som gillar 
spänningen med att arbeta hårt 
för det lilla.

Ja, då är det som sagt åter dags 
för tävlingarna i guldvaskning 
i Lannavaara. I år är det 
dessutom SM. Frågan är dock 
om det är möjligt att vinna 
någon “guldtacka” ? 

Vad du dock säkert kan finna, 
är middagstältet med rökt sik 
och gott hemlagat bröd. 

Vill du vaska eller njuta av god 
mat, boka in helgen 20-22 juli 
för besök i Lannavaara.

Lannavaara Open 2012
SM i guldvaskning

20 juli -22 juli

www.guldvaskare.se / www.kristallen.com
Här hittar du senaste nytt och programmet för guldgrävarhelgen



Då var det åter dags för årets hanverksmässa i samband med att det är 
guldvaskning i Lannavaara. I år är det dessutom SM i guldvaskning, 
vilket vi hoppas leder till fler besökare. Vill du komma och ställa ut dina 
produkter, är du välkommen att kontakta oss för vidare
information.

Hantverksmässa 
Lannavaara 

21/7 kl 10.00-17.00
Guldgrävardagarna

E-post:     lannavaarahf@gmail.com
Hemsida:  www.lannis.se
Tele:         0981-31112

Lannavaara Hantverksförening

Bastuflotten

Isen ligger ännu på Ahvenjärvi, så vi får vänta någon vecka till innan 
det är dags att ta årets premiärbad. Men alla vet att det går snabbt så här 
års när värmen slår till. Vi räknar därför med att kunna öppna flotten för 
bastubad kring 1 juni.
Även i sommar kommer badandet att vara gratis för medlemmarna i 
Lannis Ekonomiska Förening och högskoleeleverna i byn. Alla övriga 
får betala ”någon krona”. Alla skall hålla med egen ved!

Bokning av flotten sker via telefon 070-5181158    
Lannis Ekonomiska Förening



Fiske och småviltjakt är som 
bekant nu tillgängligt även för 
icke delägare inom Soppero Byars 
Samfällighetsförening (där 
Lannavaara är en av de ingående 
byarna)
Det går att lösa fiskekort och kort 
för småviltjakt till alla vatten och 
marker som ingår i Samfällighets-
föreningen. Enda undantaget är 
sjön Sopperojärvi, som är 
utarrenderad.

Korten kostar för, 
1 dygn: 200:-
3 dygn: 300:- 
1 vecka 500:-. 

Korten finns att köpa
hos Kristallen AB

Jakt-och fiskekortKonstutställning 
16 juni - 31 augusti 

Vernissage 16 juni kl 18.00
Kunskapshuset i Lannavaara 

Välkommen!

Lannavaara Hantverksförening

Lina Maria Törelid
Bildkonstnär

Blomsterfonden i 
Lannavaara

Vi vill alla tacka Per Simma för de
år han varit ordförande och hälsar 
nu Jessica Pettersson välkommen 
som ordförande. 

Vid senaste årsmötet beslutade 
stämman att skänka allt porslin till 
Stiftelsen Lannavaara minneskyrka. 
Behöver du hyra porslin,
kontaktar du stiftelsen i 
fortsättningen.                   Ulrika

Byabastun

Du som gillar att basta, glöm 
inte att byabastun är öppen varje 
lördag. 
För en billig peng får du en varm 
bastu och trevligt sällskap.



Midsommarfirande på hembygdsgården

Lannavaara Brandvärn

Fortfarande känns det långt kvar till midsommar, 
med dans runt en blomster- och lövbeklädd 
midsommarstång, men vi lovar att sommaren 
kommer att infinna sig.
Boka in midsommarafton på hembygdsgården i 
Lannavaara kl 14.00. 

Tillsammans klär vi stången och dansar runt den. 
Självklart bjuder vi på sommarfika som tidigare år.

Varmt välkomna !
Lannavaara Fritidsförening

Nu har det gått 6 månader sedan starten av IVPA ( I väntan på 
Ambulans). Det var i november 2011 som den nya formen av brand-
värnets uppgifter togs i bruk. I och med detta har brandvärnet i 
Lannavaara utrustats med en ny bil, samt en ny ”brandstation”. Vi har 
ett nybyggt garage hos Kristallen, allt är inte riktigt klart i garaget, men 
det sista kommer att iordningställas till sommaren. 

När allt är färdig skall vi 
arrangera en invigning, där 
alla är välkomna att titta 
på bilen och vår utrustning 
samt träffa oss som valt 
att jobba med detta, för att 
öka tryggheten i vår by. 

Vi kommer att annonsera 
vid Konsum och på 
www.lannis.se när detta 
skall ske.

Lannavaara Brandvärn 



LANNAVAARA

Guldgrävarrännet

Den 8 september kl. 14.00 går startskottet för årets guldgrävarränn. 
Så nu är det dags att damma av joggingskorna och vässa formen. Förra 
året var det rekordstort deltagande och vi får hoppas det blir det samma 
i år, med motionärer i alla åldrar. 
Mat serveras i anslutning till tävlingen .

Pilgrimsvandring
Mina tankar kring pilgrimsvandringar är att många människor har behov 
av att komma ut i naturen och uppleva tystnad och stillhet. Pilgrimsleden 
mellan Lainio och Lannavaara erbjuder denna möjlighet. Sträckan att 
vandra är 5 mil. Under pilotvandringen, som äger rum 8 – 12 augusti 
2012, bär vandrarna sin egen utrustning och vandrar i grupp. Vandringen 
avslutas i Minneskyrkan i Lannvaara.
Pilgrimsvandringen har även en annan sida – en inre. Jag tänker att alla 
som deltar i en pilgrimsvandring gör det av olika skäl. Det handlar om 
att söka svar på personliga frågor. För andra kan det vara trosfrågor 
som är aktuella. Under vandringen ges möjlighet att samtala kring vissa 
nyckelord till exempel Tystnad, Långsamhet, Andlighet, Bekymmers-
löshet, Frihet, Delande och Enkelhet.  
Huvudman för pilgrimsprojektet ”I Laestadius fotspår Lainio - 
Lannavaara ” är Föreningen August Lundberg. Projektet stöds av Leader 
Tornedalen. Delaktiga i projektet är Kristallen i Lannavaara, Lainio 
Vildmark och Svenska kyrkan. 
Anmälningar till vandringen och mer om projektet se www.laestadiusleden.se

Jan Jägerfjord Projektledare



Här i byn har vi kanske det bästa elljusspåret i hela Kiruna kommun. 
Spåret är ca 3,2 km långt, väl kuperat och framför allt väldigt väl 
preparerat varje vinter.  Tyvärr är det lite blött på norrsidan av 
berget, för att spåret skall vara riktigt bra sommartid. Spångningen, som 
gjordes för ett antal år sedan, har förbättrat möjligheterna till 
sommaranvändning. Det går att promenera runt spåret i stort sett 
torrskodd. En del vill springa och då är spångning inte speciellt 
lämplig. Det är risk för snedsteg och halkning när farten ökar.

Elljusspåret

Lannavaara Fritidsföreningen och Lannis Ekonomiska Förening har 
i samverkan besiktat spåret för att se vad som behöver göras och till 
vilken kostnad, för att spåret skall bli fullgott även för sommar-
användning. En arbetsplan är upprättad - bl a skall diken grävas, 
trummor läggas, pausplatser anläggas, lämpligt material utköras på de 
sämsta ställena - och ansökan om pengar från olika håll har inletts.  
Glädjande är att vi redan har fått beviljat pengar från Kiruna kommuns 
fritids- och kulturförvaltning. Nu pågår ”pengajakten” från andra 
instanser och sponsorer. 
Arbetena är planerade att göras under sommaren/hösten. Hur mycket 
vi hinner och orkar göra i sommar är givetvis också beroende av hur 
mycket pengar vi lyckas ”skrapa ihop”. Målet är dock att upprustningen 
skall vara så långt gången, att vi på senhösten skall kunna ha en festlig 
nyinvigning av spåret.  Alla frivilliga krafter är givetvis välkomna att 
delta i upprustningsarbetena!



Lannavaara mot högre höjder!
Ni har säkert inte missat att se olika 
“flygmaskiner” i luften här i 
Lannavaara. Vem och vad är nu detta?

Mannen bakom maskinerna heter 
Michael Ullrich och kommer från Tysk-
land. Michael har en mångårig erfaren-
het av att flyga och många flygtimmar 
bakom sig. Han driver ett eget företag i 
Tyskland som säljer turer med ballong 
och gyrokopter. Därtill är han flyg-
instruktör för flera olika flygfarkoster.

Tillsammans med andra aktörer i 
Lannavaara, har Michael en vision om 
att vi här skall kunna erbjuda något 
unikt. Vem längtar inte efter en flygtur i 
stillhet, som en luftballong erbjuder? 
Vill man testa något mer “ljudligt” så är 
Gyrokoptern en liten “tuffing” som kan 
flygas i många väder. 

Vi är många som vill hälsa Michael välkommen till Lannavaara och 
hoppas att han och de andra kommer att lyckas med sina visioner.

Välkommen Michael!             
Ulrika



Grattis

Den 8 augusti fyller Rut 3 år
Den 1 september fyller Siv 1 år
Mamma & Pappa gratulerar 

Den 8 juli fyller Johan-Tomas 2 år.
Stort gattis från Rut & Siv

Markus Mettävainio fyller 
30 år den 14 maj

Grattis från familjen Påve

Eva Påve fyller 51 år
den 15 juni

Grattis från Elle-Stina

Tobias Clausén fyller 23 år 
den 24 maj

Grattis från Anders
med fam. och Jenny

Lisa Påve fyller 22 år 
den 2 juli

Grattis från familjen

Den 5 juli fyller Ronja Ståhl 1 år.
Stort gattis från Rut & Siv



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

Middagstipset
Renstek  

med kokt potatis och sås

ca 2 kg renstek
1 tsk timjan
1 st gul lök, i klyftor
1 1/2 dl rött vin
1 tärning nötbuljong
ca 4 dl vatten
salt och peppar

Sås:
3 dl silad steksky
3 dl vispgrädde
2 msk vetemjöl
8-10 st enbär, krossade
3 msk svart vinbärsgelé
2 msk gräddfil eller crème fraiche

Smaklig måltid !

1. Sätt ugnen på 175°.

2. Krydda steken runtom med salt, 
peppar och timjan. Bryn i panna och 
lägg i ugnsform med löken.

3. Vispa ur pannan med vinet, sila ner 
i formen. Smula ner buljongtärningen, 
späd med vatten efterhand. Sätt i 
köttermometer. Stek mitt i ugnen till 
67- 70°.

4. Sila och skumma skyn. Koka den 
10 min med grädde och enbär, red 
såsen med mjölet utrört i lite vatten. 
Koka 5 minuter. Ta såsen av värmen 
och rör ner gelé och gräddfil. 

  Servera med kokt potatis


