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Adventsöppet
8:e December
Hantverksbutiken och Kristallens butik har öppet kl. 09.00-16.00
Päivi Hårstil kommer och klipper hår, för bokning ring 0980-14477
Försäljning av matbröd, julgodis och fika
I guldgrävarbarens restaurang serveras
jullunch
Vernissage; Karin Niva ställer ut
sin konst kl.13.00
Kom och träffa tomten
kl. 11.00 samt kl 14.00

Lannis Ekonomiska föreningen och Lannavaara fritidsförening tillsammans med Coop Nära, bjuder på gratis
adventsfika i Kunskapshuset. Kl. 11.00-14.00
Handla för minst 300:-/ gång hos Coop Nära
i Lannavaara under vecka 49 så får du en lott,
där vinsten är ett presentkort hos Coop till ett
värde av 1000 :Dragning sker på lördag kl 13.30 i Kunskapshuset.

Lannavaara
15:e December
Hantverksbutiken och Kristallens butik har öppet kl. 10.00-14.00
Julbord och pub på Guldgrävarens bar kl. 18.00
Pris: 325:- /vuxen & 100:-/Barn (upp till 15 år)
Tomten besöker oss, alla barn får en present.
Bokning senast onsdagen den 12 december på
telefon 0981-31060 eller e-post birgit@kristallen.com

Alla som handlar i butikerna i
Kunskapshuset fram till 22 december
är med i utlottningen av två
presentkort värda 300 kr/st!

22:a December
Hantverksbutiken och Kristallens butik har öppet kl. 10.00-14.00
I guldgrävarbarens restaurang serveras jullunch
Dragning av vinnarna till presentkorten värda 300 kr/st kl.13.00

Lannavaara Hantverksförening

LANNAVAARA

Lannavaara minneskyrka
Söndagen den 2/12 kl. 14.00
är det Adventsgudstjänst
i Lannavaara kyrka.

Tisdagen den 25/12 kl. 08.30
är det Julotta med morgonkaffe
i Lannavaara kyrka.

5-6 januari 2013
är det Laestadianska samlingar
i Lannavaara kyrka.

Stiftelsen för Lannavaara
Minneskyrka vill sända ett stort
tack till alla som under året
hjälpt till att på olika sätt arbeta
ideellt för kyrkan.

Ell j us s p året
Upprustningen av elljusspåret för året runt användning har påbörjats.
Arbeten har påbörjats på den västra sidan av ”byberget”. Där har spåret
breddats, diken grävts och ett flertal trummor anlagts. Även på den
norra sidan har diken grävts. Snön och kylan kom snabbt och i rätt stora
mänger, vilket gjorde att arbetena fick avbrytas för året för att återupptas till våren.
Nu är det i stället skidåkning som gäller.
Spåret är preparerat sedan en tid tillbaka och
de första ivriga skidåkarna har redan hunnit
göra ett antal varv. I likhet med tidigare år
kommer Lannavaara fritidsförening att se till
att spåret är välpreparerat ända fram till våren.

Tyvärr har redan de första skoteråkarna också setts på spåret! Det har
sagts tidigare men tål att upprepas, elljusspåret är inte till för körning
med snöskoter. Snöskotern är ett ”översnöfordon” och behöver således
inte ett preparerat spår.
Tyvärr är det också så att det inte bara är
oförståndiga ungdomar som kör skoter efter
elljusspåret, det är vuxna personer som
faktiskt borde veta bättre. Det är väldigt lätt
att följa spåren för att se vem som har syndat!
Skall det behöva gå så långt att elljusspåret
måste stängslas in? All skoterkörning på
elljusspåret är absolut förbjudet och
kommer att beivras!
Spårupprustningen fortsätter till våren. Då skall fortsatt dikning göras,
ännu flera trummor anläggas liksom ett par pausplatser och en rast/
grillplats. Material måste också köras ut på ett antal ställen. Målet är att
allt skall bli klart under nästa sommar så att en ”pampig” återinvigning
av det upprustade spåret skall kunna göras under sensommaren/hösten
nästa år.
Arbetena genomförs av Lannavaara fritidsförenig och Lannis
Ekonomiska förening i samverkan.
Finansiärer, förutom nämnda föreningar, är Kiruna kommun, Leader
Tornedalen och Soppero Byars Samfällighetsförening.
Alla frivilliga krafter är fortsatt välkomna
att delta i upprustningsarbetena!
Lannavaara Fritidsförening

Fåren i byn
Fåren i byn är inne på åttonde året. Nu i vinter är ”farmen” den största
hittills. Det är 11 tackor och 1 bagge som övervintrar i Sörens ladugård.
Om allt går som planerat så blir det ett tjugotal lamm till vårvintern.
I vinter kan det faktiskt bli något enstaka lamm lite tidigare, kanske
redan före årsskiftet. Hur kan det komma sig?
När baggarna flyttades till sommarbetet på ön i Nedre Soppero råkade,
av misstag, en tacka också följa med. Misstaget uppdagades först i
samband med att baggarna skulle återflyttas till Lannavaara i början
av oktober. Ett av fåren såg ovanligt nöjt ut, det var tackan som hade
tillbringat hela sommaren med 8 baggar. Vi får se om ”grabbarna” har
kunnat komma överens om vad de skulle göra med den ensamma
”tjejen”. Om naturen har haft sin förväntade gång, blir det lamm redan
till årsskiftet. Så kan det gå!
Nytt när det gäller fåren är också att Micko Påve sedan 1/10 är
anställd för att bland annat ansvara för fårskötseln. Micko ”pryade”
med fårskötseln under några månader förra vintern och fann sysslan så
intressant att han ville fortsätta med det. Eftersom fåren också gillade
Micko så ledde det till anställning. Förutom fårskötseln har Micko
redan hunnit med att snygga till ladugården med smärre ombyggnationer och reparationer. Dessutom röjer Micko snö med föreningens
traktor. Eftersom Micko har många ”strängar på sin lyra” är han mycket
värdefull för föreningen.
En annan nyhet när det gäller fåren är också att föreningen nu för första
gången har tillgång till balat hö (ensilage). Ett välkommet tillskott
för att fåren skall få lite alternativ till torrhöet. Ensileringen av hö var
möjlig i somras efter det att de inköpta begagnade maskinerna för
balning och inplastning hade upprustats till funktionsdugligt skick.
Balning och inplastning gör också att slåtterarbetet inte blir lika
väderkänsligt som tidigare.
Titta gärna in till fåren när ni har vägarna förbi Sörens ladugård. Fåren
får tillräckligt med foder, men det är inte förbjudet att ge lite frukt,
grönsaker, bröd eller annan ”godis”.
Lannis Ekonomiska Förening

Konstutställning
8 december - 31januari

Karin Niva
Bildkonstnär

Vernissage 8 december kl 13.00
Kunskapshuset i Lannavaara
Välkommen!

Vigda

Den 28 juli vigdes Lotta och Perre Fjällborg.
Brudparet vill tacka Göran Söderström som hjälpte till med den fantastiska
vigselringen, samt tacka Oskar Skoglind som var vår präst, och ett jättestort
tack till Jenny på Kristallen som gjorde att våran dag blev så fantastisk.
På bilden; Einar, Perre, Lotta, samt Perres son Jonathan.

Tips till julbordet
Morotslåda
finsk tradition

500 gr kokta mosade morötter
5 dl färdig risgröt
1 ägg
1 msk socker
1 tsk salt
1/2 dl smält smör
en nypa riven muskotnöt
en nypa malen vitpeppar

Blanda samman morötterna, risgröten och
det uppvispade ägget. Krydda med socker,
salt, muskotnöt och peppar. Tillsätt det
smälta smöret sist. Häll smeten i en smord
ugnsform. Sätt på smörklickar. Grädda i
180 °C omkring 30 minuter sänk sedan till
120 °C och grädda ytterligare 30 min.
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Vill du uppmärksamma någon på födelsdag, dop eller annat är du
välkommen att skriva

