
 

INFOBLAD 

V10 MÅNDAG 4 MARS 2019. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

03/2019 

  

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 
Gentlemannaträff torsdagen  

den 28 mars kl. 14.00. 
 

Kaffeservering. 
 

Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,  
meddelas senast tisdag 26 mars  

till Kapellhagen. 
 
 

Vi på Kapellhagen önskar er alla välkomna! 
 
 
 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

Måndagar: 17-20, onsdagar: 14-15, 17-20 

 

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
 Torsdagen den 14 mars kl. 14.00. 

 
Representanter från räddningsverket kommer 

och informerar om hjärtstartaren. 
 

Fortvårdare Britt är på plats 
  

Kaffeservering. 
 
 
 
 
 

Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,  
meddelas senast tisdag 12 mars  

till Kapellhagen. 
 
 

Vi på Kapellhagen önskar er alla välkomna! 
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Sedan förra infobladet har kommunindelningsutredarna 

överlämnat sina utredningar till Ålands landskapsregering 

men man kan krasst konstatera att varken landskapsregeringen 

eller kommunerna är särskilt intresserade av att fortsätta 

processen förrän Högsta domstolen givit sitt utlåtande över 

lagen om kommunreform. 

Övrigt i reformväg är att förnyelsen av många olika lagar som 

rör socialvård och äldreomsorg nu är på remissrunda. 

Kommunstyrelsen behandlar dessa lagar på sitt sammanträde 

27.2 och kommunens utlåtande finns troligtvis att läsa när det 

här infobladet har kommit till er. I stora drag får det anses 

positivt att förnyelsen sker då speciellt den på Åland gällande 

socialvårdslagen är föråldrad. 

Jag vill även passa på att nämna att på kommunstyrelsens 

initiativ bjöds Lumparlands FBK och Lumparlands röda kors-

avdelning på middag av kommunen som tack för deras 

insatser efter stormen Alfrida. Det var en lättare tillställning 

men som förhoppningsvis visade att kommunen är mycket 

tacksam för det hårda arbete som de gjorde. Jag tror själv att 

frivilliga lokala aktörer är ovärderliga med tanke på den 

lokalkännedom som de besitter och den närhet till hjälp de 

skapar. 

Jag hoppas ni alla hade ett skönt sportlov och för min egen del 

måste jag säga att det är skönt att vi går mot ljusare tider. 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Jansryd 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
Vecka 10       
Måndag    4 mars  Mannagrynsgröt, fruktsoppa, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag    5 mars  Makaronilåda  
Onsdag    6 mars  Fisk 
Torsdag    7 mars  Ugnsstekt karré o. potatismos 
Fredag    8 mars  Ärtsoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 11            
Måndag  11 mars  Korngrynsgröt, sylt, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag  12 mars  Malet köttsås o. pasta 
Onsdag  13 mars  Fisk   
Torsdag  14 mars  Vegetarisk lasagne 
Fredag  15 mars  Hönssoppa, ost o. frukt 
  
Vecka 12       
Måndag  18 mars  Risgrynsgröt, saftsoppa, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag  19 mars  Rallar makaroner 
Onsdag  20 mars  Fisk  
Torsdag  21 mars  Kycklingnaggets, ris o. currysås  
Fredag  22 mars  Köttsoppa, ost o. frukt 
 
Vecka 13       
Måndag  25 mars  Grönsaksplättar, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag  26 mars  Sjömansbiff  på malet kött 
Onsdag  27 mars  Fisk  
Torsdag  28 mars  Dillkött o. potatis 
Fredag  29 mars  Spenatsoppa, ägg, brynt bacon, ost o. frukt 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 Inger Johansson 
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MATSEDEL - Kommunens äldreomsorg 
(Kapellhagen och Hemservicen) 

 
Vecka 10       
Måndag    4 mars  Pannbiff o. potatis m. löksky  
Tisdag    5 mars  Makaronilåda  
Onsdag    6 mars  Fisk 
Torsdag    7 mars  Ugnsstekt karré o. potatismos 
Fredag    8 mars  Ärtsoppa, ost o. frukt  
Lördag    9 mars  Kåldolmar m. potatis o. gräddsås + efterrätt 
Söndag      10 mars  Ugnskorv m. potatis o. morotsstuvning 
 
Vecka 11            
Måndag  11 mars  Kycklingsoppa – Gulaschsoppa o. plättar  
Tisdag  12 mars  Malet köttsås o. pasta 
Onsdag  13 mars  Fisk   
Torsdag  14 mars  Vegetarisk lasagne 
Fredag  15 mars  Hönssoppa, ost o. frukt 
Lördag  16 mars  Pytt i panna, rödbeta + efterrätt  
Söndag  17 mars  Citronfisk o. potatismos + efterrätt 
  
Vecka 12       
Måndag  18 mars  Fisk  
Tisdag  19 mars  Rallar makaroner 
Onsdag  20 mars  Fisk  
Torsdag  21 mars  Kycklingnaggets, ris o. currysås  
Fredag  22 mars  Köttsoppa, ost o. frukt 
Lördag  23 mars  Stekt korv o. stuvade makaroner + efterrätt 
Söndag  24 mars  Kycklinggratäng m. bacon + efterrätt 
 
Vecka 13       
Måndag  25 mars  Köttsoppa + efterrätt  
Tisdag  26 mars  Sjömansbiff  på malet kött 
Onsdag  27 mars  Fisk  
Torsdag  28 mars  Dillkött o. potatis 
Fredag  29 mars  Spenatsoppa, ägg, brynt bacon, ost o. frukt 
Lördag  30 mars  Janssons frestelse + efterrätt 
Söndag  31 mars  Wienerkorv o. potatismos + efterrätt 

 
 
 

Med reservation för ändringar. 
Lunchbeställning bör göras två vardagar i förväg  
för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
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Lumparlands kommun 
 

KUNGÖRELSE 

 
Riksdagsval förrättas söndagen den 14 april 2019.  

 

Röstberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare som senast 14.04.2019 fyller 

18 år. 

 

Vallokal för röstningsområdet i Lumparlands kommun är Lumparlands skolas matsal, 

Kyrkvägen 28, Klemetsby.  

 

Vallokalen är öppen på valdagen söndagen den 14.04.2019 kl. 09.00 - 20.00. 

 

Förhandsröstning ordnas för ovannämnda val mellan den 03-09.04.2019. 

 

Förhandsröstningen för valet anordnas i Lumparlands skolas matsal: 

 

Fredagen den 05.04 kl. 12-19 

Lördagen den 06.04. kl. 09-13 

Tisdagen den 09.04 kl. 12-19 

 

Hemmaröstning kan ske under förhandsröstningsperioden om en röstberättigad vars 

rörelse- eller funktionsförmåga är så begränsad att han eller hon inte utan oskäliga 

svårigheter kan ta sig till röstnings- eller förhandsröstningsstället. 

Närmare anvisningar om hemmaröstning finns på Ert kort ”Anmälan om rösträtt”. 

 

Person som saknar identitetsbevis kan avgiftsfritt hos polisen hämta ett temporärt 

identitetskort som utfärdas åt en person för att han eller hon skall kunna rösta i statliga 

val. 

 

Närmare information om valet fås på webbplatsen www.vaalit.fi. 

 

Lumparland den 13 februari 2019 

 

Kommunala centralvalnämnden i Lumparland 

 

__________________________  ________________________ 
Erika Sjölund, ordförande  Jana Lindholm, sekreterare 
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ANSÖKAN OM BARNOMSORGSPLATS 2019 – 2020! 

 
Vårdnadshavare i Lumparland, är välkomna att ansöka om barnomsorg för inkommande läsår 

1.8.2019 – 31.7.2020. 

Det är dags att ansöka om barnomsorgsplats på daghemmet Videungen, Lumpovägen 33. 

 

En ansökan om barnomsorg kan när som helst lämnas in under året.  

 

För att underlätta planeringen inför läsåret 2019 - 2020 har kommunen samlade 

ansökningsveckor veckorna 12 – 13.2019 (18 - 29.3.2019). 

 

Ni är välkomna att lämna in ansökan om barnomsorg till socialkansliet i Lumparland, 

Kyrkvägen 26, 22630 Lumparland. 

 

Av ansökan behöver det tydligt framgå det uppskattade vårdbehovet, dvs. heltid, halvtid 

(5h/dag, eller 25h/v), 30h/v, förskoleundervisning (4h/dag) eller för- och eftermiddagsvård 

(s.k. fritidshem). 

 

Barnomsorgsavgiften varierar beroende på familjens inkomst och barnets vårdbehov. T.ex. är 

maxavgiften för heltid 240 €/mån., 30h/v 192 €/mån., halvtid 144 €/mån. och fritidshem 120 € 

/mån. 

 

Ansökningsblanketter finns att hämta på daghemmet Videungen, på socialkansliet och via 

kommunens hemsida: www.lumparland.ax/sv/barn_skola/barnomsorg 

 

För ytterligare information, välkomna att kontakta 

daghemsföreståndaren tfn:35 90 45 eller socialsekreteraren tfn:35 90 22. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

HEMVÅRDSSTÖD 

En förälder med barn under 3 år som inte anlitar av kommunen bekostad barnomsorg kan 

ansöka om hemvårdsstöd efter att moderskaps-, faderskaps- eller föräldrapenningen upphört. 

 

PARTIELLT STÖD 

En förälder med barn under 3 år och eller skolbarn i årskurs 1-2 som är partiellt vårdledig 

eller anställd på deltid och arbetstiden med anledning av vården av barnet uppgår till i 

medeltal högst 30h/v kan ansöka om partiellt stöd. 

 

För information om detaljbestämmelser och ansökningsblankett för hemvårdsstöd se 

kommunens hemsida: www.lumparland.ax/sv/familj-omsorg/barnfamiljer/hemvardsstod  eller 

kontakta socialsekreteraren, tfn: 35 90 22. 

 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

  GLAD VÅR! 
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Lumparlands bibliotek 
Öppet måndagar 17-20 
Onsdagar 14-15, 17-20 
 
Nya barnböcker 
 
Hcf  Karlsson, Ylva, Jag och alla  
Hcf  Davidsson, Maria, Blä för Nadine  
Hcf  Arnold, Tedd, Flugo och Buzz är hjältar   
Hcf  Våhlund, Elias, Handbok för superhjältar. D. 4, Vargen kommer  
Hcf  Våhlund, Elias, Handbok för superhjältar. D. 3, Ensam   
Hcf  Våhlund, Elias, Handbok för superhjältar. D. 2, Röda masken   
Hcf  Våhlund, Elias, Handbok för superhjältar. D. 1, Handboken 
Hcf  Anderblad, Johan, Bojan och traktorn  
Hcf  Nordqvist, Margareta, Billy badar  
Hcf  Bister, Mari, Gräsandsäventyret   
Hcf  Bross, Helena, Läshunden  
 
 
Nya vuxenböcker 
 
Hc  Gunnarsson, Hans, Nattsida  
Hce  Dillon, Lucy, Drömmen runt hörnet Hce  Green, Jane, Från kust till kust  
Hc  Adolfsson, Maria, Felsteg  
Hc  Adolfsson, Maria, Stormvarning  
Hc  Hjulström, Carin, På en ny nivå  
Hce  Roberts, Nora, Överlevaren 
Hce Pedersen, Bente, Flyg, fjäril! 
Hce Pedersen, Bente, Ros av stål 
Hce Pedersen, Bente, Grosshandlarens dotter 
Vdf  Nathorst-Böös, Hella, Häxans trädgård  
Vej  Choi, Soki, Kimchi och kombucha  
Bd(p)  Åländsk odling 2018 
Prc(p) Sjöhistorisk årsskrift för Åland. 2017/2018 
 

 
 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  
  

mailto:info@lumparland.ax
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  INFO FRÅN FÖRENINGEN NYBONS I KROGSTAD 
 
God fortsättning till er alla. Stort tack för alla ljusstumpar vi fått till föreningen. 
Talkoarbetet vid Nybonds har redan kommit i gång.  
Isoleringen av väggarna i ladan är aktuellt just nu. 
När vi får lite varmare dagar börjar vi så småningom även med andra talkor. 
Vill DU vara med och hjälpa till vid Nybonds så ta i så fall kontakt  
med någon av oss i styrelsen eller kom bara till Nybonds när vi har olika evenemang.  
Ring eller messa oss om du vill veta mera.  
 
  Nybonds telefon nummer 0457 57 08 180 
  Lennart 0457 52 44 030 
  eller Lil  0457 36 13 169  
   Med vänlig hälsning styrelsen för NB i Krogstad 
  P.s. Vi tar fortsättningsvis gärna emot ljusstumpar.  

 

 

Röda Korset Ålands distrikt anordnar 

 

Medlemskickoff för nya och gamla medlemmar/frivilliga 

Tid och plats: lördag 16 mars kl.12.00-15.00 på Rödakorsgården 

Tema: medlemsvärvning 

Röda Kors delegater berättar om sina erfarenheter och upplevelser 

Information om Röda Korsets verksamhet på Åland 

Lunchservering kl. 12.00  

Pris 10 €/person 

Välkomna! 
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Lumparlands avdelning 

 

Röda korset i Lumparland vill tacka alla er som stöder oss och ger  
bidrag. Tack för att ni hjälper oss att hjälpa! 
 

 
Styrelsen 2019: 
Ordförande Lil Strandholm-Karlsson, tel 0457-3613169 
Vice ordförande Ann-Sofi Perjus, tel 0457-5244225 
Sekreterare Ingela Palén 
Kassör Melissa Blomqvist 
Ann-Sofie Silvennoinen 
Mauritz Roos 
Lars-Håkan Lathi 
Bror-Erik Jansson 
Agneta Wilhelms 
Martina Karlborg-Olsen 
 
Ni når oss även på mail lumparland@rodakorset.fi 
och på https://www.facebook.com/frk.lumparland 
 

Att vara medlem i Röda Korset är ett enkelt sätt att vara med och stöda det hjälparbete 
som utföra av Röda Korsets frivilliga. Samtidigt tar du ställning för humana värderingar 
och målsättningar. 
Medlemsavgiften används till lokalt frivilligarbete och till att utbilda frivilliga. I 
medlemskapet ingår också tidningen Hjälpens värld som utkommer 4 gånger i året. 

Medlemsavgiften är 20 euro och för den som är under 29 år är den 10 euro. 
Medlemskapet är i kraft ett år i taget. Du kan också välja ständigt medlemskap om du så 
önskar, då betalar du 300 euro som en engångssumma. 

Man kan även bli familjemedlem, den första vuxna 20 €, andra vuxna på samma adress 
10 € och ungdomsmedlemmar på samma adress 5 € 

Enklast blir du medlem via https://www.rodakorset.fi/medlemskap  

Du kan även betala in medlemsavgiften direkt till avdelningens kontonummer 
Ålandsbanken, FI22 6601 0001 0906 20. Uppge i meddelande fältet ditt/era namn, 
födelsedatum samt adress 
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Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden 
 
Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över i baljan till 
att skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp kladdiga förpackningar 
och torka ur dem med hushållspapper, i stället för att skölja dem. 
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Föreningens medlemmar kallas till höstmöte den 24 mars 

klockan 18.00 på Furuborg. Stadgeenliga förhandlingar. 

Mötet hålls tillsammans med Röda korsets Lumparlands avdelning. 

 

Mellanmålskurs för årskurs 3-6 ordnas på Furuborg med Göta Alm-Ellingsworth:  

måndagen den 11.3 klockan 14.30-16.30 och måndagen den 18.3 samma tid.  

Max 10 deltagare. Anmälan görs till Jana senast den 7.3. Kom ihåg att meddela 

allergier. 

 

Cirkelträningen drop in, fortsätter på tisdagar klockan 19.30 på Furuborg. Ledare 

är Helena Jansson från Lemland.  7€ per gång eller 4€ för våra medlemmar. 

 

Vattengympan, Lumparplask är i full gång i Allaktivitetshuset. Kontakta Gunnevi 

Söderlund på 35502 eller 0457 3435602 om du är intresserad av att hänga på. 

Terminsavgiften är 105€ eller 85€ om du är medlem. 

 

Vi saknar ännu ett simombud inför sommarens sommarsimskola. 

Är du intresserad eller vet någon som skulle vara det, kontakta Jana, 0400 77 40 53 

eller jana.lindholm@aland.net. Man behöver inte ha barn i simskolan för att vara 

simombud, utan ett intresse för att simskolan kan genomföras räcker. 

 

Vill du bli medlem? 

Du kan kontakta någon i styrelsen och meddela att du vill bli medlem eller fylla i ett 

formulär som du hittar på:  

https://www.folkhalsan.fi/foreningar/bli-medlem/ 

Medlemsavgiften är 10€ och betalas in på konto FI15 5578 0440 0072 85. 

 

Alla medlemmar över 65 år gymmar gratis! Kontakta Jana, 0400 77 40 53 

eller jana.lindholm@aland.net för mer information! 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 19 mars 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. 

 
 

 
 

                       Telefon: 35511  

Måndag-fredag 9-17.30 
Lördagar 10-14 

Välkomna att handla i Er butik! 

  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 

 
Föreningen Folkhälsan i Lumparland och Finlands Röda Kors avdelning i Lumparland  

kallar våra medlemmar till gemensamt vårmöte.  
 

Söndagen den 24 mars 2019 kl. 18.00 på Furuborg. 
Stadgeenliga förhandlingar. 

Servering. 
 

Alla hjärtligt välkomna! 
Styrelserna 
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Hjärtligt välkommen på 

Kvinnoforum 
Tisdag 5 mars kl. 19.00 

Gästhem Amalia, Lemland 
Kvinnor behövs i politiken!  

Alla har en åsikt som är värd att höra.  
Vi vill höra din!  

Ingen fråga är för liten eller för stor.  
Vi diskuterar under avslappnade 

former över en kopp kaffe med tilltugg. 
Hoppas vi ses! 

Pia Eriksson, er värdinna 
Anmäl dig på: ordf@alandsframtid.ax eller 0457 524 4473 

  

 
 
 
 
 

 

Ålands Framtid vill träffa dig! 
 

När: 14 mars kl 19.00 
Var: Lumparlands skola 

 

Lumparlänningar och lemlänningar!  
 

Det är valår. Därmed är det dags att  
att börja ventilera de viktigaste frågorna 

för dig, din kommun och för Åland. 
 

Vi lyssnar på varandra och diskuterar. 
 

Nu lyfter vi blicken och ser fram  
emot en ”Landhöjning” för Åland. 

 
Vi bjuder givetvis på kaffe med tilltugg. 

 
Välkommen! 

Pia Eriksson, ordförande 

 
 

 
hamsafe@aland.net 

Tel:22860 /0400 721572 

www.hamsafe.ax 

___________________________________________________________________________ 

 

I samarbete med 

Brandkåren 

i Lumparland  
besöker 

 

SERVICEBILEN FÖR 

HANDBRANDSLÄCKARE 
Branddepån 

 

Onsdag  6.3.2019 

Från 18.00 

 

PASSA PÅ ATT KONTROLLERA 

BRANDSLÄCKAREN 

 

 
Brandsäkerhet i världsklass 

 

Hur kan vi hjälpa just dej idag? 
www.presto.se         
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 
1 april 2019 

 

 
Om du vill ha med något i infobladet skicka  

e-post till: 
 

infobladet@lumparland.ax 
eller ring tel. 359 021 

Hälsningar:  
Åsa Mattsson  

 

DEADLINE  
 FREDAGEN 22  

MARS 2019 

 
 
 

LUMPARLANDS KOMMUN 
Kyrkvägen 26,  

22630 LUMPARLAND 
Tel: 35 900 Fax: 35756 

 
Kommunens e-post adress: 

info@lumparland.ax 
 

Kommunens hemsida 
www.lumparland.ax 

 

 
Lumparlands avdelnings kondoleanser 

kan du köpa på Matboden Ab 

SNART ÄR DET SOMMAR IGEN! 
 

Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? 

Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb. 

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 

 

Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är mellan18-30 år  

upplev Norden genom Nordjobb. 

Sök sommarjobbet idag! 

 

Vill du hyra ut bostad i sommar? 

Har Du en lämplig bostad som Du vill hyra ut till 

en skötsam ungdom, kontakta oss. 

 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 

 

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org   

 

 
 

   
 

mailto:infobladet@lumparland.ax
mailto:info@lumparland.ax
http://www.lumparland.ax


 

 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Mars 2019 

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 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Konsert söndag 7.4 kl. 18 i Lemlands kyrka 
med Ádám Kiss vid orgeln. 

 

Musik av Johan Sebastian Bach, Carlotta Ferrari  
och Franz Liszt 

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 sex tjänstvilliga ungdomar som kan berätta om kyrkan 

på svenska, andra språk en merit, du skall vara konfirmerad.  
 

Kyrkan är både en unik arbetsplats och ett unikt kulturarv som fordrar  
respekt och finkänsla. En värdefull erfarenhet att ta med dig ut i livet. 

 
 

 

Högmässa med folk- och dragspelsmusik                    
som en naturlig del av mässan.  

 

Prästen och  dragspelmusikern Jan Haglund                 
har skrivit text och komponerat.  

Hans hälsning till alla: 
”Må Gud bli ärad och Kristi kyrka uppbyggd!” 

 

Liturg Stefan Äng, kantor Eva-Helena Hansen och 
”Ålands Dragspelsgille” spelar under 

ledning av vår egen husmor Christina Johansson. 
 

Kollekten går till DIO, Den Inre Oasen,                          
som renoverar Sunds prästgård till en retreatgård. 

 

Välkommen till mässa i dragspelston! 

 Dragspelsmässa 31 mars kl. 18 i Lemlands kyrka 



  

   GUDSTJÄNSTER  
 

Sön 3.3 kl. 11 Familjemässa i Lum-

 parlands kyrka, Benny Andersson, 

 Á Kiss, V Andersson och G Ekstrand. 

 Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp. 

 

Sön 10.3 kl. 11 Gudstjänst i Lem-

 lands kyrka, Liisa Andersson, Kjell 

 Frisk, V Andersson och G Ekstrand. 

 Kollekt: Förbundet kyrkans ungdom. 
 

Sön 17.3 kl. 11 Radierad gudstjänst 

 i Lumparlands kyrka, sänds i  

 Radio Vega kl. 13. B Andersson, 

 Á Kiss, V Andersson och G Ekstrand. 

 Kollekt: Gemensamt Ansvar. 

 

Sön 24.3 kl. 11 Familjemässa våf-

 feldagen i Lemlands kyrka, B 

 Andersson, Á Kiss, M Linnanlehto. 

 Kollekt: Kyrkosångsförbundet. 

 Efteråt serveras våfflor i kyrkstall-

 et.  Se info på nästa sida. 
 

Söndag 31.3 kl. 18 Dragspelsmässa 
 i Lemlands kyrka. OBS! tiden. 

      Se info på föregående sida. 

 

 Min kyrka är nära! 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

  

             Välkommen till vårt VECKOPROGRAM 

ONSDAGAR   

  Sveagården kl. 13.30, den  13.3  HHN,  27.3 och 10.4 Andakt 

  Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.30 den 6.3, 20.3 och 3.4. 

 

TORSDAGAR 

    Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdag kl. 9.30-11.30 

   Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, den 7.3 Andakt,  21.3 HHN,  4.4 Andakt.   

 

FREDAGAR  

  Kapellhagen kl. 13.30, den 1.3 Andakt, 15.3 HHN, 29.3 och 12.4 Andakt. 

  Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 8.3, 22.3 och 5.4. 

 

ANNAN INFORMATION 
 

Kyrkoherde Benny Andersson 

tel. 0457 343 42 67. Helgledig mån-tisdag. 
 

 

Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson 

tel. 0405 76 38 07. 
 

 

Kantor Ádám Kiss 

tel. 0457 343 1770. 
 

 

Kantorns vikarie Kjell Frisk 

tel. 0457 342 5552. 

 

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. 040 776 1735 

      Morgonbön i kyrkan  
Tidebönen har urgamla rötter. Till morgonbönen Laudes följer vi psaltaren, 
    Bibelns egen bönebok, växelläser och sjunger en hymn.   
 Möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke i en fridfull omgivning.  

Välkommen till morgonbön onsdag 6 mars kl. 9 i Lemlands kyrka. 
Nästa gångerna 3 april, 8 maj och 5 juni. 



                                         PÅSKPYSSEL 

                                        i Solkulla i Flaka  

              lördag 6.4 kl. 13-16. 
          

        ÄGGMÅLNING. . . . 
              och annat  kreativt pyssel.  

 

Välkomna hälsar barn– och ungdomsledare  
Johanna Häggblom och diakoniarbetare Tua Storfors. 

 

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

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

          Välkommen med till 

     BiBeln i Fokus 
           onsdagen 20 mars kl. 19.00 
 i församlingshemmet i Lemland med  
        Roger Syrén, TD och fru Marianne. 

Nästa gång den 17.4 

   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 

Välkommen till  

HERRFIKA onsdag 27.3 kl. 14  
med hembakat från husmor 

    

 i församlingshemmet Birgittagården i Lemland          

    

    tillsammans med kyrkoherde Benny Andersson    

 

Ta med urblåsta ägg! 
 

Pysselmaterial  
och fika  

2 euro/person. 
 

Intäkterna går till 
Södra Ålands  

Marthaförening  
 

 Församlingsresa ordnas 11.5 till Uppsala 

  Vi besöker Uppsala domkyrka, där vår kantor Ádám Kiss 
spelar lunchkonsert på stora orgeln, slottet, trädgård mm.        

Lunch och middag ingår. Mer info senare. 

Spara dagen i din kalender.  



  

GARNEXPRESSEN 
  tar emot garn igen till missionskretsarna som virkar och stickar 

filtar, sockor, mössor, tröjor, vantar m.m. De varma kläderna skickas till       
behövande genom Lettlandshjälpen, till Nepal och andra länder. 

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

RÅDJURSSOPPA  

i KAPELLHAGEN torsdag 21.3 kl. 16-18  

i BIRGITTAGÅRDEN torsdag 11.4 kl. 17-19 
HJÄRTligt välkomna! 

 

 

Våffeldagen 24.3 

familjemässa kl. 11 i Lemlands kyrka 

med efterföljande servering av   

V å f f l o r  

 i STALLET 
 

Välkomna STORA som små. 

Kyrkans årliga 

STORINSAMLING 

till behövande borta och i närmiljön  

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

Mission och diakoni för hjälp till behövande 

 

 

Vuxna 10€ 
Barn 6-12 år 5€ 

Barn under 6 år gratis 
Familjepris  (2 vuxna+2 barn) 22€ 

18 € /liter soppa  
i egen pyts att ta med 

 
 

Ta med kontanter.   
   Smaklig måltid! 


