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Minneslunden i Lansjärv 
 
Lansjärvs Socialdemokratiska förenings ordförande hade ett möte med kyrkoherden under 
våren -09 i Lansjärvs kyrka gällande den skrivelse vi ställt till kyrkorådet där vi b.l.a. framhöll 
vikten av en minneslund.   
 
Vid samtal med kyrkoherden har vi från byn velat vara med vid utformning, innehåll och 
placering av denna minneslund. Kyrkoherden lovade att ta med ritningsförslag i samband med 
sommargudstjänsten i slutet av julimånad, allt för att vi skulle kunna vara delaktiga i 
projektet. Detta kunde då inte infrias, eftersom det inte fanns någon sådan ritning. Drygt en 
månad senare invigs minneslunden? Var försvann vår delaktighet i minneslundens placering 
och utformning?  
 
Lunden är invigd. Hur kommer det sedan att bli? Kommer t.ex. namnbrickor att finnas 
uppsatta över de personer som placerats i minneslunden? Hur stor blir minneslunden? 
Kommer det att finnas någon belysning vid minneslunden? Många obesvarade frågor finns? 
 
 
Installation av elektrisk klockringning i Lansjärv  
 
Många bybor saknar kyrkklockans ringning inför helger m.m. enligt sed. Vi från Lansjärvs 
Socialdemokratiska förening har vid flera tillfällen påpekat detta och krävt att kyrkklockans 
ringning skall återställas och återupptas. Det har tagits fram olika kostnadsförslag under åren. 
Sista offerten (07) över el-klockringnings utrustning låg då på ca: 80.000:-  
 
Vi kräver därför att: 
- Kyrkorådet presenterar ritningarna och tankarna bakom ”minneslunden”              
- Kyrkorådet gör en utställning av minneslunden i Folkets Hus, Lansjärv fram till årsskiftet 
  2009/2010 där byborna får komma med synpunkter och därmed blir delaktiga. 
- Överkalix församling installerar i Lansjärvs kyrkas klockstapel en elektrisk klockringning 
  för att ringa in helger  
- Kyrkklockan skall ringa in helgen samt inför gudstjänster/högmässor 
- Dessutom manuell ringning kunna ske i anslutning till ordinarie kyrklig verksamhet.  
- Överkalix Arbetarekommun antar motionerna och översänder den till Överkalix församling 
   
 
 
   Lansjärv den 3 oktober-09 
   …………………………… 
   /Tord Henriksson, ordf./ 



 
 
 
 


