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kommun och Lemland-Lumparlands församling
Lumparlands bibliotek håller öppet:
Måndagar: 17-20, onsdagar: 14-15, 17-20

PENSIONÄRSTRÄFF

GENTLEMANNATRÄFF

Torsdagen den 14 februari kl. 14.00.

Gentlemannaträff torsdagen
den 28 februari kl. 14.00.

Kaffeservering.
Bingo.

Kaffe med tilltugg serveras.
Alla Gentlemän är hjärtligt välkomna!
Personalen på Kapellhagen.

Fotvårdare Britt är på plats.
Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,
meddelas senast tisdag 12 februari
till Kapellhagen.
Alla är hjärtligt välkomna,
Personalen på Kapellhagen.
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Direktörens ruta

Hej kommuninvånare!
Stormen Alfrida kom och gick men lämnade kvar en ofantlig
förtörelse. Elen har kommit tillbaka men det återstår säkert
många månader innan all nedfallen skog är omhändertagen.
Ur ett kommunalt verksamhetsperspektiv gav stormen de
flesta kommuner tillfälle att se hur beredda de är för
katastrofer av den här digniteten. Tack vare alla frivilliga som
ryckte in för att hjälpa de som var i behov lyckades
kommunerna att upprätthålla en försvarbar service. Jag tar
därmed tillfället i akt att tacka alla som på något vis ryckte in i
stormens spår och hjälpte sina medmänniskor!
Stormen ger dock fog för utvärdering och en sådan kommer
kommunen att göra inom de närmste månaderna. Det kan
även vara viktigt att prata av sig om det som skett varför
kommunen tillsammans med församlingen och Lemlands
kommun ordnar ett öppet hus på Birgittagården i Lemland den
7 februari. Det finns mer att läsa i församlingens annons i
detta infoblad.
I övrigt kan jag nämna att Pia Eriksson blivit återvald till
kommunfullmäktiges ordförande och att kommunfullmäktige
beslutat att det ska vara nio platser i kommunfullmäktige
under mandatperioden 2020-2023.
Med vänlig hälsning,
Mattias Jansryd
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem
Vecka 6
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari

Vecka 7
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari

Risgrynsgröt, saftsoppa, pålägg, frukt o. grönsaker
Fläsksås o. potatis
Fisk
Pytt i panna m. stekt ägg
Maletköttsoppa, ost o. frukt

Vecka 8
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari

Sportlov

Vecka 9
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

25 februari
26 februari
27 februari
28 februari
1 mars

Havregrynsgröt, sylt, pålägg, grönsaker o. frukt
Sjömansbiff
Fisk
Köttfärslimpa m. brunsås o. potatis
Potatis o. purjosoppa, lördagskorv o. frukt

Fyrkornsgröt, äppelsylt, pålägg, grönsak o. frukt
Leverbiff m. brunsås o. potatis
Fisk
Biff a la Lindström o. potatis
Gulaschsoppa, ost o. frukt

Med reservation för ändringar.
Med vänliga hälsningar,
Inger Johansson
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MATSEDEL - Kommunens äldreomsorg
(Kapellhagen och Hemservicen)
Vecka 6
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

4 februari
5 februari
6 februari
7 februari
8 februari
9 februari
10 februari

Kalops
Leverbiff m. brunsås o. potatis
Fisk
Biff a la Lindström o. potatis
Gulaschsoppa, ost o. frukt
Korvsås o. potatis + efterrätt
Pullen pork + efterrätt

Vecka 7
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

11 februari
12 februari
13 februari
14 februari
15 februari
16 februari
17 februari

Fläskkorv m. lådor + mos
Fläsksås o. potatis
Fisk
Pytt i panna m. stekt ägg
Maletköttsoppa, ost o. frukt
Kyckling m. sås o. potatis/ris + efterrätt
Kållåda o. potatis + efterrätt

Vecka 8
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

18 februari
19 februari
20 februari
21 februari
22 februari
23 februari
24 februari

Korvstroganoff o. potatis/ris
Makaronilåda
Sej i äggsås o. potatis
Grönsaksbiff o. potatis
Ärtsoppa o. pannkaka
Blodbröd m. stekt fläsk + efterrätt
Skink o. ostpaj + efterrätt

Vecka 9
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

25 februari
26 februari
27 februari
28 februari
1 mars
2 mars
3 mars

Fiskbiff + sillfat
Sjömansbiff
Fisk
Köttfärslimpa m. brunsås o. potatis
Potatis o. purjosoppa, lördagskorv o. frukt
Kycklinglår m. currysås o. potatis/ris + efterrätt
Leverlåda m. lingonsylt o. potatis + efterrätt

Med reservation för ändringar.
Lunchbeställning bör göras två vardagar i förväg
för att köket skall kunna planera portionsantalet.
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Den gemensamma räddningsnämnden har vid sitt möte den 19.12.2018 beslutat att sotning i
Lumparland, Sund och Vårdö kommuner släpps fritt för yrkesutövare som är godkänd enligt
50 § räddningslagen för landskapet Åland.
Fastighetsägaren skall se till att eldstäder och rökkanaler sotas.
Verksamma sotare för närvarande i landskapet är;
•

Häggblom Lars 04573828380

•

Johansson Dag-Ove 0405825735

•

Mattsson Carl-Olof 0400529252

•

Mattsson Per-Olof 0400529251

Till alla föreningar i kommunen!
Vill ni ha synlighet för er förening på kommunens nya hemsida?
Då ska ni meddela kommunen följande uppgifter:
• Föreningsnamn
• Kontaktuppgift (namn, telefonnummer och eventuell e-postadress till kontaktperson)
Obs! Om föreningen har en egen hemsida, meddela hemsideadressen istället för en kontaktperson
• Kort beskrivning av föreningens verksamhet
Vi påminner om att det är på föreningens ansvar att föreningens uppgifter hålls aktuella.
Uppgifterna meddelas per e-post på adressen: info@lumparland.ax
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Hej teaterintresserade!
Här kommer en påminnelse om vårterminens första teaterworkshop.
Medis tar emot anmälningar, kursnumret är 1071.
VECKOSLUTSKURS FÖR TEATERINTRESSERADE, 13 ÅR-VUXNA, LEMLAND
lördag-söndag 10:00-16:00
9-10.2.2019 (1 veckoslut, 13,4 lekt.)
Valborg, Valborgsvägen
Grete Sneltvedt
Kursavgift 26,55 €
Kurs i skådespelarkonst och sceniskt berättande med scenkonstpedagog
Grete Sneltvedt från Lumparland.
Under kursen ska vi arbeta med röst- och rörelseövningar och scenisk gestaltning med korta
texter. Textmaterialet bestäms med utgångspunkt i gruppens behov och önskemål.
Målet är att deltagarna får några verktyg för sitt vidare teaterarbete, redskap som kan
hjälpa en att förhålla sig öppet till medspelarna, rummet och texten.
Det krävs inga förkunskaper bara lust och intresse. Kursen riktar sig till teaterintresserade
vuxna och unga från 13 år och uppåt.
Kom klädd i mjuka kläder lämpliga att röra sig i och gymnastikskor/danstossor för innebruk.
Varma sockor och tröjor är bra att ha till hands när man sitter ned mellan övningarna.
Kursen arrangeras i samarbete med Lemlands UF.
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Midsommarkronor

Material till årets midsommarkronor finns att hämta på Furuborg.
Några detaljer om tofsar och rosetter:
•

Tofsarna 5 st till varje krona, banden ska vara 1,20m långa, finns färdiga rullar, samt 6 st band
av varje färg.

•
•
•

Stora rosetter 6 st, av hela bredden av rullpappret 60 cm långt som viks i tre delar
Små rosetter 6 st, av halva rullpappret 50 cm långt som viks i tre delar
Mellankronans vasspinnar skall vara 26 cm
och småkronornas vasspinne 17 cm

Lumpo
Lumparby
Klemetsby
Norrboda
Krogstad
Svinö
Skag

2 st kronor med blå-vita rosetter
2 st kronor med blå-vita rosetter
2 st kronor med röd-vita rosetter
2 st kronor med röd-vita rosetter
2 st kronor med blå-gula rosetter
1 st kronor med blå-gula rosetter
1 st kronor med blå-gula rosetter

I den stora kronan skall det vara en mellanstor krona.
Kontaktperson är Lasse Lahti tel 040 7269777
Tack på förhand för all hjälp!
Luuf
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Nytt år och vi fortsätter hälsofrämjande verksamhet
I år kommer vi att ordna skapande verksamhet och matlagningskurs för barn och
ungdomar.
Folkhälsans sommarsimskola, som pågår under två veckor, är den viktigaste aktiviteten
där Folkhälsan i Lumparland är med.
Som medlemsförmån kan du delta i våra aktiviteter till ett rabatterat pris.
Nyhet! Du som är medlem och 65 år och över får använda gymmet gratis.
Styrelsen 2019 enligt följande:
Jana Lindholm, ordförande
Malin Joelsson, vice ordförande
Hanna Sandberg, kassör
Tatiana Roos, sekreterare
Anne Järventaus, ledamot
Camilla Nordberg, ledamot

Arbeta som lekledare på sommarens simskola
Senast den 15 februari kan du som har fyllt 15 år söka tjänst som lekledare på
sommarens simskola. Kontakta Jana Lindholm per e-post jana.lindholm@aland.net
Skriv "Arbeta som lekledare på sommarens simskola"
Vi söker också simombud - vid förfrågningar, kontakta Jana Lindholm
jana.lindholm@aland.net

Cirkelträning på tisdagar!
Cirkelträningen med Alexandra Lillie har kört igång på Furuborg, tisdagar klockan 19.30

Vattengympa
Vattengympan, Lumparplask, pågår för fullt i Allaktivitetshuset! Finns platser kvar!
Kontakta Gunnevi Söderlund, på telefon 35502 eller 0457 3435602.

Vill du bli medlem?
På hemsidan www.folkhalsan.fi/lumparland hittar du mer information.
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FIRMA LARISAS HEMSTÄD
* Hemstädning
* Flyttstädning
* Kontorsstädning
* Trädgårdsarbete
För prisuppgifter och beställning, kontakta
Larisa Kolganova:
Tel: 0457 344 6877 efter kl. 15:00( SMS går bra även övriga tider )
E-post: larisa6304@gmail.com

Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden
Överdriven användning, överdosering och bruk av starka rengöringsmedel
resulterar i att stora mängder miljö- och hälsoskadliga kemikalier i onödan
släpps ut i vår natur. Ofta räcker det med mikrofibertrasa,
vatten och miljömärkt diskmedel.

Byggnads- och miljönämnden sammanträder
tisdagen den 19 februari 2019
Handlingarna skall inlämnas i god tid före mötet,
senast 14 dagar före sammanträdesdagen.
Byggnadsinspektör Johan Willstedt
finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland, tel 349 432.

Måndag-fredag 9-17.30
Lördagar 10-14
Välkomna att handla i Er butik!

Telefon: 35511

LUMPARLANDS TRIVSELFOND
för pensionärer
Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab
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**Nyhet nu har vi fått våran torr-is bläster och nu kan ni beställa fasadtvätt och målning av era hus
eller stuga, torr-is är det absolut miljövänliga tvätt som finns och inga intäckningar eller städning
efteråt behövs. Kika in på vår hemsida för mer information:
http://jflagerservice.comster.com/
JF Lager & Service Ab
Krympplast täcker in allt över(allt.)
J/F Lager, Service och Inplastningar, är en mobil täcknings-tjänst och leverantör av krympplast med
högsta kvalitet, för vinterförvaring av båtar, produkter för transport och allt annat.
Krympplasten kan ventileras, är vattentät, UV-skyddar och är återvinningsbar.
Vi hyr även ut varma och kalla lager lokaler samt parkering för din båt under vintern, tvättar, polerar
båttenmålar och ger din båt service.
Vi utför altantvättar utan giftiga kemikalier (boka nu och få 20€ rabatt)
Ring Fabian på 0400265677 eller mail fabbelundgren@yahoo.se
http://jflagerservice.comster.com/
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Lumparlands avdelnings kondoleanser
kan du köpa på Matboden Ab

LUMPARLANDS KOMMUN
Kyrkvägen 26,
22630 LUMPARLAND
Tel: 35 900 Fax: 35756
Kommunens e-post adress:
info@lumparland.ax
Kommunens hemsida
www.lumparland.ax

Nästa infoblad utkommer
måndagen den
4 mars 2019

DEADLINE
FREDAGEN 22
FEBRUARI 2019
Om du vill ha med något i infobladet skicka
e-post till:
infobladet@lumparland.ax
eller ring tel. 359 021
Hälsningar:
Åsa Mattsson

Tankar efter stormen!
Lemlands kommun, Lumparlands kommun och
Lemland-Lumparlands församling
ordnar ett gemensamt tillfälle

med öppet hus för alla kommuninvånare

torsdag 7.2.2019 kl. 17-20
i församlingshemmet Birgittagården

Prata av dig och ställ frågor om
stormskador, försäkringar, hjälpinsatser, krishantering mm.

Välkommen att samtala med
representanter för försäkringen,
skogsbruket, frivilliga brandkåren, Röda
korset, Lemlands kommun, Lumparlands
kommun och församlingen.

Pastorskansliet tel 34042
Lemlands kommun tel 34940
Lumparlands kommun tel 35900

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
TELEFON: 018-34042
Öppet: mån, tis, tor 9.00-12.00
E-post: lemland-lumparland@evl.fi
www.lemland-lumparland.evl.ax

Facebook:
Lemland-Lumparlands församling

Vill du jobba som

KYRKGUIDE

i sommar?

Välkommen att anmäla dig via vår länk på hemsidan
www.lemland-lumparland.evl.fi som är öppen
15.2 — 15.3.2019
Vi söker dig som är tjänstvillig, ger ett vänligt bemötande och är beredd
att berätta om kyrkan på svenska, andra språk en merit.
Kyrkan är både en arbetsplats och ett unikt kulturarv som fordrar
respekt och finkänsla. En värdefull erfarenhet att ta med dig ut i livet.

Tankar efter stormen!
Lemlands kommun, Lumparlands kommun och
Lemland-Lumparlands församling
ordnar ett gemensamt tillfälle med öppet hus för alla kommuninvånare

torsdag 7.2.2019 kl. 17-20 i församlingshemmet Birgittagården
där du är Välkommen att prata av dig och ställa frågor.
Prata av dig och ställ frågor om
stormskador, försäkringar, hjälpinsatser, krishantering mm.

Februari 2019

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
ANNAN INFORMATION

GUDSTJÄNSTER
Sön 3.2 kl. 11 Kyndelsmässa i Lumparlands kyrka, Benny Andersson,
Á Kiss, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Gemensamt Ansvar.

Sön 10.2 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, Benny Andersson, Á
Kiss, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom.

Sön 17.2 kl. 11 Gudstjänst i Lumpar
-lands kyrka, Liisa Andersson, Kjell
Frisk, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Sv.Luth. Evangelieföreningen.

Sön 24.2 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, Liisa Andersson, Kjell
Frisk, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Bibelarbete i Kina.

Sön 3.3 kl. 11 Familjemässa i Lumparlands kyrka, Benny Andersson,
Á Kiss, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp.

NYTT!

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67. Helgledig mån-tisdag
ledig 16-26.2.
Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson
tel. 0405 76 38 07. I tjänst 16-26.2.
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770. Semester 15-27.2
Kantorns vikarie Kjell Frisk
tel. 0457 342 5552. Vikarie 15-27.2.
Diakoniarbetare Tua Storfors
jobbar tisdag-fredag.
Telefontid:
tisdag och torsdag kl. 10-12,
tel. 0457 344 18 05
Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265
Församlingsvärd Markus Linnanlehto
kompledig.
Församlingsvärdens vikarie
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand
tel. 0405 735 482

Morgonbön i kyrkan — en tusen år gammal nyhet!

Tidebönen har rötter flera tusen år tillbaka. Till morgonbönen Laudes följer vi
Psaltaren, Bibelns egen bönebok, sjunger en hymn och växelläser.
Möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke i en fridfull omgivning.

Välkommen till morgonbön onsdag 6 mars kl. 9.00 i Lemlands kyrka
BA=Benny Andersson, LA=Liisa Andersson, AK=Ádám Kiss, VA=Viola Andersson, GE=Gunvor Ekstrand,
TS=Tua Storfors, JH=Johanna Häggblom, CJ=Christina Johansson.

Välkommen till vårt VECKOPROGRAM
ONSDAGAR
Sveagården kl. 13.30, den 13.2 HHN, 27.2 Andakt
Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.30 den 6.2, 20.2 och 6.3..
TORSDAGAR
Församlingshemmet Birgittagården Föräldra-barn-grupp varje torsdag kl. 9.30-11.30 JH
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, den 7.2 Andakt, 21.2 HHN, 7.3 Andakt.
FREDAGAR
Kapellhagen kl. 13.30, den 1.2 Andakt, 15.2 HHN, 1.3 Andakt.
Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 8.2, 22.2 och 8.3..

Min kyrka är nära!

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Välkommen till

Föräldra-barn-gruppen

torsdagar kl. 9.30-11.30
i församlingshemmet Birgittagården
Träffa föräldrar och barn, lek och sjung med
barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

SPORTLOVSKOJ
i Lumparland, Furuborg
måndagen den 18.02.2019 kl. 13-16.

Vi bjuder på ett
lätt mellis.
Så kom i håg att äta
lunch före du kommer.

Kläder efter väder. . . .
ändamålsenliga utekläder ett måste.
Obligatorisk anmälan senast onsdag 13.2.2019 kl 21.
med kontaktuppgifter till vårdnadshavare och evt. allergier
via mess till 0457 3434 265
Välkomna hälsar barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
Välkommen med till

BiBeln i Fokus

onsdagen 20 februari kl. 19.00

i församlingshemmet i Lemland med
Roger Syrén, TD och fru Marianne.

Därefter tredje onsdag i månaden 20.3 och 17.4

TACK ALLA som skänkte vinster och understödde jullotteriet.
In kom 618,30€ som stöd och som frivillig gåva för maten.
Välkommen med till Missionskretsarnas hjälparbete

En liten sak som gör STOR skillnad
hälsar diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 0457 3441805
Välkommen till

HERRFIKA

onsdag 27.2 kl. 14
med hembakat från husmor
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
tillsammans med kyrkoherde Benny Andersson
Nästa gång onsdag 27.3

www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet/infoblad

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

INSAMLINGEN
startar 3 februari och pågår under våren
Hjälpen går till mindre bemedlade barns och ungas skolgång och studier
60% av medlen går till Kyrkans utlandshjälps katastroffond och 40% via församlingen
och Kyrkans diakonifond till människor som hamnat i en svår ekonomisk situation.

Med din hjälp kan vi ta ett Gemensamt Ansvar för varandra
Kyrkans årliga
STORINSAMLING
till behövande borta och i närmiljön

Våra PRODUKTER finns att köpa i samband med olika
evenemang i församlingshemmet Birgittagården

Donera via bank:


ÅLANDSBANKEN FI 9166010004003646



AKTIA FI 82 4055 0010 4148 41



NORDEA FI 16 2089 1800 0067 75



POHJOLA bank FI 14 5000 0120 2362 28

Skicka ett SMS till:

Ref. nr. 305404

GSM nr. 16588

APU10 = (10€)
APU20 = (20€) fortsättningsvis

Ring till:
0600 1 7010 (10,26€ / samtal + LNA/MNA)
0600 1 7020 (20,28€ / samtal + LNA/MNA)

Mission och diakoni för hjälp till behövande

