
Sid 1  
  

Datum 2017-02-13  

  

Aspelands kyrkliga samfällighet  

    

  

Kvitto på leverans 2017:002-007  

Härmed erkännes mottagandet av följande arkivhandlingar:  

  

Levererade signerade handlingar tillhöriga Målilla med Gårdveda kyrkoarkiv (Lev 2017:002):  

L V b:1-2   Gravfonder 1913-  

N III:4   Arkivförteckning, 1933  

O I a:3   Angående restaurering 1946-1955  

O I b:2-3   Gravböcker, 1874-  

  

Förteckningar, två volymer  

Handlingar rörande gravstenar, tre volymer  

Ekumeniska rådets handlingar, en volym  

Handlingar rörande fonder och stiftelser, fem volymer  

Församlingsblad 1972-1984, en volym  

Handlingar rörande löner 1957-1983, en volym  

Handlingar rörande syföreningen, fem volymer  

Protokoll för Föreningen för kyrkans prydande 1935- , en volym  

Handlingar rörande arbetsgruppen, en volym  

Handlingar rörande söndagsskolan, en volym  

Handlingar rörande kyrklig beredskap, en volym  

  

Levererade signerade handlingar tillhöriga Virserums kyrkoarkiv (Lev 2017:003):  

Förteckningar över skolpliktiga barn 1887- , två volymer  

Statistiska tabeller 1802-1854, två volymer  

Handlingar rörande lön 1968-1995, två volymer  

Protokoll AU 1989-1999, fyra vol  

Handlingar rörande missionssyföreningen 1967-1998, nio volymer  

Reglemente för Evangeliskt Lutherska Missionsföreningen 1896, en volym  

Prästlönefond och gravfond 1946- , två volymer  



Sid 2  
  

Lysningsbilagor 1800-tal, ett större antal rullar  

Ritningar/kartor, fyra blad  

  

Levererade signerade handlingar tillhöriga Järeda kyrkoarkiv (Lev 2017:004):  

H VI b:1   Tacksägelsebok  

O I b:2   Gravbok 1921-  

Kyrkorådets protokoll 1986-1990, en volym  

Register till husförhörslängd (?) 1810-tal, ett blad  

Prästlönefonden 1943-1995, en volym  

Kyrkokassans huvudbok 1967- , en volym  

  

Levererade signerade handlingar tillhöriga Mörlunda kyrkoarkiv (Lev 2017:005):  

O II b:1   Ritningar  

Kassaböcker 1926- , åtta volymer  

Gravböcker och register, tjugo volymer  

Div fastighetshandlingar, en bunt  

Person- och fastighetsförteckningar, tre volymer  

Församlingsblad 1993-1999  

Ritningar till Mörlunda fattighus. fyra blad  

  

Levererade signerade handlingar tillhöriga Lönneberga kyrkoarkiv (Lev 2017:006):  

Församlingsblad 1973- , en volym  

  

Levererade handlingar tillhörande Hultsfreds kyrkoarkiv (lev 2017:007):  

Protokoll rörande kyrkliga samfälligheten 1990-tal, två volymer  

Div registerutdrag  

Handskrift (predikosamling) med okänd proveniens  

  

Leveransen omfattade i sin helhet 4,35 hyllmeter samt därtill 9 st kartor/ritningar.  

  

Kommentar: I leveransen från samfälligheten medföljde handlingar rörande livsmedelsnämnden i 

Virserum. Dessa hör till den kommunala arkivbildningen. Handlingarna i fråga omfattade sex pärmar 

och kommer att överföras till kommunarkivet i Hultsfred.  

  


