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Lördagen den 20 mars är det dags igen!
Samling vid kunskapshuset kl 10.00.
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SKOTERUTFLYKT



Lannavaara
 minneskyrka 

Skoterutflykt

Ekonomiska föreningens skoterutflykt 
blir i år lördagen den 20 mars. Färden 
går till hemligt mål där det kommer 
att serveras mat, dryck och bjudas på 
trevlig samvaro i det vackra vädret.

Medtag gärna grillpinne, kosa, 
pimpelspö och glatt humör.

Utflykten är i första hand för
medlemmar i ekonomiska föreningen 
men alla andra ”gäster” är välkomna. 
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

För att kunna beräkna tillgången på 
skotrar och behovet av förtäring, är 
det bra om du anmäler dig senast 
torsdag 18 mars till Birgit eller Thore  

Birgit  birgit@kristallen.com 
 tel 31060

Thore  thorej@live.se 
 tel 070-5181158

Varma kläder och skor 
rekommenderas!

Välkommen!

     Lannis Ekonomiska Förening

      Ps. Allt är givetvis gratis!

Långfredagen den 2 april kl 11.00     
är det gudstjänst i Lannavaara med 
Anna Kuoksu. 	

Lannavaara 
Blomsterfond

Det är med värme vi tackar Tyra 
Mikko för den långa tid hon har 
arbetat med blomsterfonden och
porslinsuthyrningen. Det har varit 
många år och jag, Ulrika, som nu tar 
över efter Tyra hoppas att jag på 
samma sätt skall lyckas med upp-
giften. 

Detta betyder att ni nu kontaktar
Ulrika Zetterblom gällande blomster-
fonden och porslinsuthyrningen.

Lannavaara Blomsterfond, 
Byvägen 82, 98013 Lannavaara

blomsterfonden@lannavaara.se
Tel      0981-765001
Mobil 073-9426651



Då var det åter dags för den traditionella pimpeltävlingen. Nytt för i år är att 
tävlingen är flyttad tillbaka till den “gamla” platsen nedströms Kenttäkoski.
Enligt utsago ska där finnas abborrar villiga att nappa.

Ryktesvägar har hörts att Rune Mikko har varit på hugget och samlat in många 
fina priser att se fram emot. 
Men vinner man inget kan man med säkerhet njuta av dagen, då pimpel-
tävlingen bjuder på trevlig samvaro, kaffe och något gott att stilla hungern med. 

Boka redan nu in påskafton den 3 april kl 12.00 nedströms Kenttäkoski. 

Väl mött på isen!
Lannavaara Fritidsförening

PIMPELTÄVLING 
PÅSKAFTON DEN 3 APRIL



Lannis Ekonomiska Förening
Årsstämman för Lannis Ekonomiska 
Förening blir fredagen den 26 mars 

klockan 19.00 i kunskapshuset.
Föreningen bjuder på fika!

Välkommen!
Lannis Ekonomiska Förening

Årstämmor

Lannavaara Fritidsförening
Årsmötet för Lannavaara Fritids-
förening blir lördagen den 27 mars 

klockan 19.00 på Hembygdsgården.
Föreningen bjuder på fika!

Välkommen!
Lannavaara Fritidsförening

LANNAVAARA

ÅRSMÖTE 
LANNAVAARA 4-H

Måndagen den 29 mars 2010,
 kl. 19.00 

håller vi årsmöte i Kunskapshuset.

Vi bjuder alla 
mötesdeltagare på fika.

Välkommen!



Fredagen den 19 mars, i samband med att Kiruna spelmanslag kommer hit och 
uppträder, är Guldgrävarens Bar öppen. Serveringen öppnar kl. 18.00

Alla är hjärtligt välkomna!

Hamburgerafton och pub



LANNAVAARA

Gömda ägg

Är barnen eller kanske barnbarnen på 
besök? Tillsammans med de barn som 
finns i byn ordnas en lek med gömda 
påskägg.
Påskdagen den 4 april är således alla 
barn mellan 0-15 år välkomna till 
gemensam lek.  
Vi samlas vid kyrkan kl 12.00. Där 
får ni veta hur ni skall lyckas hitta de 
gömda påskäggen.

Hälsningar Påskharen

Från och med den 17/3-10 börjar vi 
med gemensamma promenader.  
Nu när vårsolen börjar titta fram och 
kvällarna blir ljusare och ljusare sätter 
vi igång. 

Promenader  äger rum onsdagar 
kl. 18.00.

Ledare: Per Simma
Vi samlas och startar utanför kyrkan. 

Priset för att deltaga är medlemskap i 
Lannavaara 4-H. Medlemskapet
kostar 50:-/ år och person, ungdom 
upp till 25 år 35:-/år.

Alla hjärtligt välkomna!

Nu börjar vi med promenader!

Årsmötet för Lannavaara Hantverks-
förening kommer att hållas i April.
Håll utkik efter ytterligare anslag.

Styrelsen

Majbrasa

Fredagen den 30 april kl 18.00 
tänds majbrasan vid Kunskapshuset. 

Guldgrävarens bar har öppet.

Håll utkik efter vidare annonsering.



Påskafton!
Lördagen den 3 april från kl. 18.00 

serverar vi påskbuffè och håller puben öppen.

Maten kostar: 150:-/person för vuxna
50:-/barn/ungdomar under 15 år

Önskas mat vill vi ha din anmälan senast 
tisdagen den 30 mars till

 tel: 0981-31060 eller
mail: jenny@kristallen.com

Välkommen! 
Guldgrävarens Bar

Även i sommar kommer åkrar och 
ängar i byn att slås och björksly röjas. 
För att ytterligare snygga till vår by 
med fina blommor, kommer resa till 
Ruths Handelsträdgård i Puoltikas-
vaara att anordnas under juni. När 
resan blir av är lite beroende på hur 
våren/försommaren artar sig. Exakt 
datum meddelas därför längre fram.

Den här möjligheten kan väl ingen 
missa? Alla vill vi väl se vår by extra 
fin i sommar?   

Blomsterresa till Puoltikasvaara

Anmäl gärna ditt intresse för resan 
redan nu. Då kan vi lättare beräkna 
hur många fordon och släpvagnar vi 
behöver. Intresseanmälan gör du till 
Ulrika på tel 0981-765001.

Välkommen med intresseanmälan!

Byns föreningar i samverkan
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Vill du uppmärksamma någon på födelsdag, dop eller annat är du 
välkommen att skriva

Middagstipset

1. Strimla vitkålen och bryn den lätt i smör. Rör ner hälften av sirapen. Låt 
kallna.
2. Blanda köttfärsen med resten av sirapen, lök, salt och kryddor. Sätt ugnen på 
175°. Blanda färs och kål.
3. Lägg blandningen i en ugnssäker form. Lös upp buljongen i vattnet. Häll 
över buljongen.
4. Stek kålpuddingen i ugnen 40-50 min. Servera med kokt potatis och lingon-
sylt.

Kålpudding 
med	madelpotatis	och	lingonsylt

0,75 kg  vitkål
2 msk  ljus sirap
400 gr  köttfärs
0,5 tsk   salt
1 krm  svartpeppar, grovmalen
1 krm   timjan
1 liten  lök
1 tärning  köttbuljong
3 dl   vatten

Smaklig måltid !


