
 

INFOBLAD 

V14 MÅNDAG 1 APRIL 2019. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

04/2019 

  

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 
Gentlemannaträff torsdagen  

den 25 april kl. 14.00. 
 

Kaffeservering. 
 

Personalen önskar alla hjärtligt välkomna! 
 
 

Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,  
meddelas till Kapellhagen  

senast tisdag 23 april.  
 
 
 
 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
 Torsdagen den 11 april kl. 14.00. 

 
Olle Strömberg kommer och spelar  
stenkakor och andra skivor för oss. 

 
Fortvårdare Britt är på plats 

 Kaffeservering. 
 
 
 
 
 
 

Personalen önskar  
alla hjärtligt välkomna! 

 
Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,  

meddelas till Kapellhagen  
senast tisdag 9 april.  
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Vad som verkar vara ett stående tema i den här rutan är den 

stundande kommunreformen. Högsta domstolen har inte funnit 

några hinder för lagens ikraftträdande vilket troligtvis innebär att 

kommunerna åtminstone kommer att försöka få till stånd ett 

förslag till samgångsavtal som varje kommuns fullmäktige sedan 

ska godkänna. Det är dock i dagsläget mycket osäkert om det 

faktiskt finns reella möjligheter att på Södra Åland ta fram ett 

förslag till samgångsavtal som samtliga kommunfullmäktigen kan 

godkänna.  

På grund av bestämmelser i lagen förefaller det inte finnas några 

möjligheter under kommunreformslagens tillämplighetstid, som 

bör vara till 2022, att utreda andra samgångskonstellationer än de 

som finns i lagen. Att eventuellt behöva vänta till 2022 för att 

utreda andra samgångsalternativ, om det framkommer att det till 

exempel inte finns politiska förutsättningar för en kommun på 

Södra Åland, kan mycket möjligt vara förödande för vissa mindre 

kommuner på Åland. 

Som helt annan information kan jag också nämna att kommunens 

preliminära resultat för 2018 ser ut att bli kring negativa 60 000 

euro vilket kan förklaras med att kommunen fick cirka 100 000 

euro mindre i kommunalskatt på grund av stora återbäringar. 

Liknande återbäringar har skett i hela Finland och var oväntade. 

Totalt blev återbäringarna på kommunalskatten i hela Finland ca 

250 miljoner euro mer än 2017. 

Med hopp om en solig vår, 

Mattias Jansryd 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
Vecka 14       
Måndag    1 april  Fyrkornsgröt, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag    2 april  Kållåda  
Onsdag    3 april  Tonfisklasagne 
Torsdag    4 april  Köttgryta 
Fredag    5 april  Korvsoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 15            
Måndag    8 april  Risgrynsgröt, bärsoppa, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag    9 april  Maletfrestelse 
Onsdag  10 april  Fisk   
Torsdag  11 april  Vegetarisk pytt i panna m. sekt ägg 
Fredag  12 april  Påsksoppa 
  
Vecka 16       
Måndag  15 april  Korvsås o. makaroner  
Tisdag  16 april  Pasta m. skinksås 
Onsdag  17 april  Öppen  
Torsdag  18 april  Påsk lov  
Fredag  19 april  Påsk lov 
 
Vecka 17       
Måndag  22 april  Påsk lov  
Tisdag  23 april  Havregrynsgröt, sylt, pålägg, frukt o. grönsaker 
Onsdag  24 april  Fisk  
Torsdag  25 april  Cheikensgryta 
Fredag  26 april  Grönsakssoppa, ost o. frukt 

 
Vecka 18       
Måndag  29 april  Fyrkornsgröt, sylt, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag  30 april  Skinkfrestelse 
Onsdag    1 maj  Lov  
Torsdag    2 maj  Kokt småkorv o. potatismos 
Fredag    3 maj  Soppa på viltskav 

 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

Vecka 14       
Måndag    1 april  Biff à la Lindström o. potatis m. svampsås  
Tisdag    2 april  Kållåda  
Onsdag    3 april  Tonfisklasagne 
Torsdag    4 april  Köttgryta 
Fredag    5 april  Korvsoppa, ost o. frukt  
Lördag    6 april  Köttfärslimpa o. potatis m. bunsås + efterrätt 
Söndag        7 april  Raggmunk m. sekt fläsk o. lingonsylt + efterrätt 
Vecka 15            
Måndag    8 april  Korvsås/fläsksås o. potatis  
Tisdag    9 april  Maletköttfrestelse 
Onsdag  10 april  Fisk   
Torsdag  11 april  Vegetarisk pytt i panna m. stekt ägg 
Fredag  12 april  Påsksoppa, ost o. frukt 
Lördag  13 april  Skinkpaj + efterrätt 
Söndag  14 april  Kassler o. potatisgratäng + efterrätt 
Vecka 16       
Måndag  15 april  Fisk o. potatis 
Tisdag  16 april  Pasta m. skinksås 
Onsdag  17 april  Öppen  
Torsdag  18 april  Köttfärs-potatislåda 
Fredag  19 april  Potatis o. purjosoppa m. stekt bacon + våfflor 
Lördag  20 april  Påsklunch + efterrätt 
Söndag  21 april  Pulled pork + efterrätt 
Vecka 17       
Måndag  22 april  Ugnslax o. potatis  
Tisdag  23 april   Köttgryta o. potatis 
Onsdag  24 april  Fisk  
Torsdag  25 april  Cheikensgryta 
Fredag  26 april  Grönsakssoppa, ost o. frukt 
Lördag  27 april  Makaronilåda + efterrätt 
Söndag  28 april  Kåldolmar o. potatis + efterrätt 
Vecka 18       
Måndag  29 april  Fisk  
Tisdag  30 april  Leverbiff o. potatis m. sås + sillfat 
Onsdag    1 maj  Kött o. potatissallad + efterrätt  
Torsdag    2 maj  Kokt småkorv o. potatismos 
Fredag    3 maj  Soppa på renskav, ost o. frukt 
Lördag    4 maj  Stuvade makaroner m. stekt fläsk, lingonsylt + efterrätt 
Söndag    5 maj  Köttfärsbiff o. potatis m. lingonsylt + 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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Lumparlands kommun 
 

KUNGÖRELSE 

 
EU-val förrättas söndagen den 26 maj 2019.  

 

Röstberättigad vid EU-valet är varje finsk medborgare som senast 26.05.2019 fyller 18 

år. 

 

Vallokal för röstningsområdet i Lumparlands kommun är Lumparlands skolas matsal, 

Kyrkvägen 28, Klemetsby.  

 

Vallokalen är öppen på valdagen söndagen den 26.05.2019 kl. 09.00 - 20.00. 

 

Förhandsröstning ordnas för ovannämnda val mellan den 15-21.05.2019. 

 

Förhandsröstningen för valet anordnas i Lumparlands skolas matsal: 

 

Fredagen den 17.05 kl. 12-19 

Lördagen den 18.05. kl. 09-13 

Tisdagen den 21.05 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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Stipendier 
  

Två stipendier för studerande á 300 euro kan ansökas hos: Kommunstyrelsen i Lumparland, Kyrkvägen 26, 

22 630 Lumparland. 

Ansökan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 3.5.2019 kl. 15.00. 

 

Principerna för utdelning av stipendier är följande: 

 

1) Stipendierna kan utdelas till i Lumparlands kommun hemmahörande studerande som under minst 4 terminer 

med framgång bedrivit studier efter avslutad högstadieskola. Stipendierna, två stycken, kan utdelas till två 

personer i Lumparlands kommun. Stipendierna behöver dock inte årligen utdelas om sökandena inte uppfyller 

föreskrivna kriterier. Stipendiet kan beviljas endast en gång till samma person. 

 

2) Vid utdelning av stipendierna fästs bl.a. avseende vid uppnådda studieframgångar. Utdelningen sker på 

basen av en helhetsbedömning. Vid val mellan likaberättigade sökanden kan hänsyn tas till en fördelning av 

stipendierna på olika studieriktningar. En förutsättning för utdelande av stipendierna är att längre tid än ett år 

inte har förflutit från det att sökanden avlagt examen till stipendieansökningstidens utgång. 

 

3) Till stipendieansökan bifogas, förutom ämbetsbetyg, utredning över avlagda förhör eller tentamina och 

uppnådda studieframgångar. Av den bestyrkta utredningen bör framgå antalet avklarade studieveckor eller -

poäng samt studiernas totala längd. Utredningen bör om möjligt göras på blankett som läroanstalten 

tillhandahåller. 

  

Kommunstyrelsen 
 

Finns det intresse av en fysisk anslagstavla? 
 

Genom en lagändring behöver Lumparlands kommun bara tillkännage beslut på en elektronisk 
anslagstavla som numera finns på adressen https://www.lumparland.ax/anslagstavla. 
 
Kommunen har dock fortsättningsvis trots lagändringen tillkännagivit beslut på den fysiska  
anslagstavlan nedanför daghemmet. Kommunen efterhör nu om det finns intresse hos boende i 
Lumparland att ha kvar den fysiska anslagstavlan.  
 
Om du har intresse av att ha den fysiska anslagstavlan kvar för att få information om  
kommunala beslut och andra tillkännagivanden kan du inom april meddela detta genom att 
skicka ett fritt formulerat e-postmeddelande till info@lumparland.ax eller ringa 359 025.  
Om du inte har något intresse av den fysiska anslagstavlan behöver du inte göra någonting alls. 

https://www.lumparland.ax/anslagstavla
mailto:info@lumparland.ax
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Föreningen Nybonds i Krogstad r.f  
kallar alla föreningsmedlemmar och andra intresserade  

till årsmöte/vårmöte den 22.4.2019 kl.18.00 på Nybonds i Krogstad.  
 
• Stadgeenliga förhandlingar.  
• Servering. 
 

Alla hjärtligt välkomna. 
 

Styrelsen 
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Under april månad har  

Dagis utställning på biblioteket 

Snick och Snack 
En utställning om vänskap 

 

 

 

 

 

 

Biblioteket  är öppet 

Måndagar 17-20 

Onsdagar 14-15, 17-20 

Välkomna! 
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Främjar hälsa, livskvalitet och gemenskap där vi lever och bor 

Folkhälsans förbund kombinerar rollerna som hälsofrämjande frivilligorganisation och 
sakkunnigorganisation. Förbundet bildas av fyra landskapsföreningar (Nyland, Åboland, 
Åland och Österbotten), vilka i sin tur består av 98 självständiga lokala föreningar och 
Förening i Lumparland är en av dem.  

Vår vision 

Vi är en föregångare inom hälsofrämjande. Det är lätt att komma med och det finns 

många möjligheter till engagemang. Vi skapar miljöer som främjar hälsa och 

gemenskap. Vi arbetar för ett socialt hållbart samhälle och agerar för att minska 

skillnader i hälsa. 

 

Lekledare och simlärare på sommarn 

Som lekledare börjar Kira Eklöv och Nora Karlsson och som simlärare Ellen Mattsson 

och Aleksander Westerlund. Hjärtligt välkomna alla! 

Sommarens simskola är mellan 24.6. - 5.7.2019. Mera information kommer i nästa 

kommuns Infoblad (April). 

Vi saknar ännu ett simombud inför sommarens simskola. Är du intresserad, kontakta 

Jana 0400 77 40 53 eller jana.lindholm@aland.net 

 

Vårtalka! 

Vårens lekparktalka i Hagen är 8.5.2019 och så kallad Utedass-talka också i maj. Mera 

information om dessa i nästa infoblad. 

 

Cirkelträning fortsätter på tisdagar! 

Cirkelträningen med Helena Jansson har kört igång på Furuborg, tisdagar klockan 19.30 

Vattengympan fortsätter 
Vattengympan, Lumparplask, pågår för fullt i Allaktivitetshuset! Finns platser kvar! 

Kontakta Gunnevi Söderlund, på telefon 018 - 35502 eller 0457 3435602.  
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Nu drar vi igång igen!  
 
Söndagskvällar i maj ordnar LUIA 

orienteringskvällar 

 

Till LUIA:s orienteringskvällar är alla barn välkomna för att lära sig grunderna i 

orientering. Allt som behövs är kläder efter väder, allt annat får du på plats. 

Träningarna hålls på söndagar mellan 18.30 och 19.30 under hela maj! 
 

Alla föräldrar är hjärtligt välkomna att vara med och lära sig grunderna i 

orientering de också tillsammans med sina barn och för att vara följeslagare till 

barnen då de orienterar. För barn som ännu inte börjat i skolan är det 

obligatoriskt att en förälder kommer med. 

 

Ledare är Marika Kvarnström och våra äldre orienterare hjälper till med 

banläggning och praktiska uppgifter. Har du frågor kontakta Ann-Sofi Perjus, 

0457-5244225 eller Marika på  0457-3828519 

Välkomna! 

Datum Plats 

5 maj Samling vid skolans parkering 

12 maj Samling vid Furuborg 

19 maj Cykelorienterig, samling  vid skolans parkering 

26 maj Samlingsplats meddelas senare 

2 juni Samling vid simstranden (Kapellviken) med avslutning 
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 Vänkurs   

Vill du bli en Röda kors vän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, en inflyttad eller någon annan som behöver det? 

Kom med på vänkurs torsdagen den 4:e april kl. 18-21 på Röda korsgården (fika ingår) 

Anmälningar till fredag 29.3 

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet (vänpool som kan ringas in 

för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig vän), självkännedom och frivillig verksamhet. 

För mer information kontakta; 

Linda Johansson 

Samordnare för social och mångkulturell verksamhet 

tel. 040 8267005 

linda.johansson@redcross.fi 
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Du som flyttat eller ska flytta, även inom kommunen. 

 
Kom ihåg att göra adressändring till oss på kommunkansliet  

i Lemland 
 

Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss: 
Tel: 34940 

 
e-post : info@lemland.ax 

adress: Lemlands kommun, Kommunrundan 7, 22610 Lemland 
 

BÅTPLATS 

 

 

 

 

Bå tplåtser finns ått hyrå vid  

Kåpellhågens bå thåmn. 

 

Hyrå 171,94 €/å r (inkl. moms). 

Kontåktå Tekniskå 

kånsliet  

tel 349431. 

e-post:  mårgretå.nordblom@lemlånd.åx 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 16 april 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 

 
Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden 

 
Använd cykeln och låt bilen stå. 

 
Njut av vårens dofter och färger. 
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Information från Byggnads- och Miljökansliet 
 

Eldning  
 
Eldning av avfall, utomhus eller i värmepanna, är förbjudet om man inte har tillstånd från ÅMHM.  
Endast följande avfall får eldas utan att tillstånd krävs: 
  

• torrt gräs, ris och annat hyggesavfall 

• obehandlat virke  

• halm (inom jordbruket)  

• mindre mängder tidningspapper, wellpapp och papp i värmepanna   
 

Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, behandlat virke, möbler etc., vare sig utomhus eller i din värme-
panna. Syftet med den här bestämmelsen är att minska spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar 
i omgivningen.  
   
Eldning utomhus 
Vill du elda trädgårdsavfall enligt ovan, hör med brandmyndigheten i din kommun att det inte råder eld-
ningsförbud.  
  
Innan du eldar är det bra att kontrollera vindriktningen så att inte röken stör närboende. Se till att snabbt få 
fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig. Undvik pyreldning.  
  
En god idé är att samråda med grannarna om lämplig tid för eldning. Kanske kan ni komma överens om en 
gemensam eldningsdag? 
 
På internet kan du enkelt kontrollera om eldningsförbud råder: 
www.alarmcentralen.ax 
Information finns även på Yle text-tv sid 765.  
Landskapsalarmcentralen kan lämna information på tel 19000 
 

 
Byastädning 

 
Det är en fin tradition i många byar att ha städtalka längs vägarna. 
Om alla hjälps åt att plocka skräp blir vår omgivning mycket trevligare för oss alla  
att leva och vistas i. 
Även i år kan ni hämta sopsäckar till byastädningen från kommunkansliet.  
Säckarna lämnas sedan utan avgift till Bengtsböle återvinningscentral då ni säger att 
det är från byastädningen. 
 
Kontakta tekniska kansliet tel 349 430 
 
Tack för att ni hjälper till att hålla rent och snyggt i Lumparland! 

http://www.alarmcentralen.ax
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 

6 maj 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 26  

APRIL 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 

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


 

 

 

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 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Välkommen att fira 

Lemlands magnifika orgels  
10 års jubileum. 

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

Musik av Johan Sebastian Bach, Carlotta Ferrari och Franz Liszt. 

  
 

Vi besöker Uppsala domkyrka, Uppsala slott, vandrar i bota-
niska trädgården och Tropiska Växthuset med eftermiddags-
fika i Café Victoria. I Carolinaparken intill finns Pelle Svanslös 
tema för barnen.   

På vägen hemåt åker bussen till Landqvist handelsträdgård,  

familjeägt sedan 1922 med egna odlade plantor i närmiljön  

där längsta transportsträckan är 100m från växthus till butik.  
 

Ombord igen avnjuter vi en tvårätters middag med för- och  
huvudrätt. Vänligen uppge fisk eller kött samt ev. allergier. 

Pris 45€ för vuxna, 22,50€ för barn till och med 12 år. 
 

Anmälan senast 2.5 till Pastorskansliet 

tel. 34042 eller            Välkommen med 

e-post: lemland-lumparland@evl.fi.           STORA som små! 

 

April 2019 

 Församlingsresa lördag 11.5 till Uppsala 

Kom med och tänd  

MAJBRASAN   

vid församlingshemmet 

Birgittagården 

Grillen står klar. 

Ta med egen 

Picknickkorg! 

Valborgsmässoafton 

30 april kl. 17 

Församlingen bjuder på  

kaffe, te, saft och kaka 

Välkomna  

STORA som små! 



  

   GUDSTJÄNSTER  
 

Söndag 7.4 kl. 11 Högmässa i Lumpar-

lands kyrka, Benny Andersson, Á Kiss, V An-

dersson och G Ekstrand. Kollekt: Finska Bibel-

sällskapet. 
 

Palmsöndag 14.4 kl. 11 Högmässa i 

Lemlands kyrka, videkissprocession med väl-

signelse av årets hjälpledare. Benny Andersson, 

K Grammenos, J Häggblom, V Andersson och G 

Ekstrand. Kollekt: För ungdomar i Kenya, SLEF. 
 

     

 Se PÅSK nedan. 

 

 

Söndag 28.4 kl. 11 Ålands flaggas dag 

Gudstjänst i Lumparlands kyrka Liisa An-

dersson. Kollekt: Laestadianernas Fridsförening. 
 

Söndag 5.5 kl. 18 Taizégudstjänst i S:t    

Johannes kyrka vid Lemböte lägergård. 

Benny Andersson. Kollekt: För Sjömanskyrkans 

arbete. 

 

Glad Påsk! 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

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. 
 

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 

Ledig. 
 

Församlingsvärdar 

Viola Andersson och Gunvor Ekstrand 

tel. 040 776 1735 

  

 PÅSKHÖGTIDEN 
Skärtorsdagsmässa 18.4 kl. 19 med Getsemaneandakt i Lemlands kyrka,  
Benny Andersson, Á Kiss. Kollekt: mot fattigdom i utvecklingsländer,  
Kyrkans Utlandshjälp. 
 

Långfredag 19.4 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka med Benny 
Andersson, Á Kiss. Kollekt: För församlingens diakoniarbete. 
 

Påsknattsmässa 20.4 kl. 23 Högmässa i Lumparlands kyrka Benny 
Andersson, Á Kiss. Kollekt: För arbete bland marginaliserade, Finska 
Missionssällskapet. 
 

Påskdagen 21.4 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka Benny Andersson, 
procession, personalkören under ledning av Ádám Kiss.  
Kollekt: För kristen vård, Stiftelsen Hemmet. 
 

Annandag påsk 22.4 kl. 14 Högmässa i Fågelvik, Järsö,  
Liisa Andersson, Á Kiss. Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla. 



                                         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  
I samarbete med Södra Lemlands Marthaförening 

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

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

          Välkommen med till 

     BiBeln i Fokus 
           onsdagen 17 april kl. 19.00 
 i församlingshemmet i Lemland med  
        Roger Syrén, TD och fru Marianne. 

     Välkommen till  

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

Välkommen till  

HERRFIKA onsdag 24.4 kl. 14  
med hembakat av 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 Lemlands  
Marthaförening  

 

 

         Morgonbön 
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 3 april kl. 9 i Lemlands kyrka. 
Nästa gångerna 8 maj och 5 juni. 

 

PYSSELKLUBBEN i Birgittagårdens källare 
onsdag 17 april 18.30-20. Tema Armband / sy filurer 
Anmälan senast 14.3 kl. 18. Max 10 barn åk 4-9. 



RÅDJURSSOPPA  
och Ålands pannkaka  

i BIRGITTAGÅRDEN torsdag 11.4 kl. 17-19 
     Loppis, GA och kretsarnas produkter till försäljning. 

HJÄRTligt välkomna! 

 

Hela Ålands MISSIONSDAG 

Kristi Himmelsfärdsdag 30.5 kl. 13 i Eckerö kyrka 
Därefter måltid och lotteri i församlingshemmet. 

Årets gäst är Charlotte Steffansson-Myrskog från Finska Missionssällskapet. 

Anmälan senast 23.5 till diakon eller kansli, uppge önskan om skjuts. 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

Mission och diakoni för hjälp till behövande 

 

Kyrkofullmäktige godkände på möte 20.3.2019  
bokslutet 2018 med resultatet 33.861,21 €. 

 

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 hem. 

 
 

 Ta med kontanter.   
   Smaklig måltid! 

         Välkommen till vårens VECKOPROGRAM 
ONSDAGAR   

  Sveagården kl. 13.30, Andakt 10.4, HHN 24.4 och Andakt  8.5 

  Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.30 den 3.4, 17.4, 15.5 
 

TORSDAGAR 

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

   Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 Andakt 4.4, HHN 18.4 och Andakt 2.5. 
 

FREDAGAR  

  Kapellhagen kl. 13.30 HHN 26.4 och Andakt 10.5 

  Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 5.4, 3.5 och 17.5 

Diakonerna deltar i Påskmarknaden på torget i Mariehamn 27.4 kl. 9-15  
med försäljning av våfflor och kaffe till förmån för Gemensamt Ansvar. 


