
 

INFOBLAD 

V19 MÅNDAG 6 MAJ 2019. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

05/2019 

  

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 
Gentlemannaträff torsdagen  

den 23 maj kl. 14.00. 
 

Kaffeservering. 
 

Personalen önskar alla hjärtligt välkomna! 
 
 

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

senast tisdag 21 maj.  

 
 
 
 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
 Torsdagen den 9 maj kl. 14.00. 
Berdinas kläder finns på plats,  

så passa på att piffa upp garderoben  
inför vår och sommar. 

 
 
 
 
Fortvårdare Britt är även hon  

på plats denna dag. 
 

Kaffeservering med tilltugg. 
 

Personalen önskar  
alla hjärtligt välkomna! 

 
Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,  

meddelas till Kapellhagen  
senast tisdag 7 maj.  

 

Kommunkansliet håller stängt 31.5.2019 
 

Kommunkansliet kommer att vara stängt fredag 31.5.2019.  
Vid eventuella brådskande ärenden kan ni kontakta kommundirektör Mattias Jansryd  

på telefonnummer 040 1763 314. 
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Det första som kan nämnas är att ett stort antal reformer är på 

gång som rör den kommunala verksamheten. Det märks utan 

tvekan att det är lagtingsval i år. 

Följande lagförslag är just nu ute på remiss eller i behandling i 

lagtinget: 

− Ny socialvårdslag 

− Äldrelag 

− Ny lag om barnomsorg och grundskola 

Ca 80 % av kommunens verksamhet står alltså inför stora och 

mindre reformer inom de kommande åren. Socialvårdslagen och 

äldrelagen föreslås träda i kraft 2021 medan barnomsorgs- och 

grundskolelagen föreslås träda i kraft våren 2020. Det finns 

således mycket att hålla reda på de kommande åren för 

kommunerna just nu och målsättningen för Lumparlands 

kommuns del är såklart att negativa konsekvenser för invånarna 

på grund av att reformerna kräver tid och tanke ska hållas till ett 

minimum. 

I övrigt kan konstateras att riksdagsvalet flöt på bra i Lumparland 

och nu förbereder vi oss för kommande EU-parlamentsval. Som 

parentes kan nämnas att det är det första finska valet som 

undertecknad kommer delta i. Detta på grund av att jag skrevs på 

Åland under hösten 2015 och således inte fick delta i det 

kommunalvalet och ännu har jag inte finskt medborgarskap. 

 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Jansryd 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
Vecka 19     Dagis önskevecka 
      
Måndag    6 maj  Äppelgröt, kokt ägg, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag    7 maj  Broilerlår o. ris m. currysås  
Onsdag    8 maj  Lax i ugn 
Torsdag    9 maj  Schnitzel o. potatismos 
Fredag  10 maj  Korvsoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 20     Kapellhagens önskevecka       
  
Måndag  13 maj  Baconsås  
Tisdag  14 maj  Kassler i ugn 
Onsdag  15 maj  Strömming, alt. annan stekt fisk   
Torsdag  16 maj  Köttsoppa, ost o frukt 
Fredag  17 maj  Kycklingsallad m. currysås, bröd o. frukt 
  
Vecka 21     Skolans önskevecka  
     
Måndag  20 maj  Korvsås o. pasta  
Tisdag  21 maj  Vegetarisk lasagne 
Onsdag  22 maj  Spätta o. potatismos m. rosa sås  
Torsdag  23 maj  Chicken nuggets o. ris m. currysås  
Fredag  24 maj  Maletsoppa, ost o. frukt 
 
Vecka 22     Kommunkansliets önskevecka  
     
Måndag  27 maj  Mannagrynsgröt m. saftsoppa, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag  28 maj  Fiskbiff 
Onsdag  29 maj  Spenatsoppa m. brynt bacon, ost o. frukt  
Torsdag  30 maj  Lov 
Fredag  31 maj  Lov 

 
 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

 
Vecka 19     Dagis önskevecka  
   
Måndag    6 maj  Ärtsoppa  
Tisdag    7 maj  Broilerlås o. ris m. currysås  
Onsdag    8 maj  Lax i ugn 
Torsdag    9 maj  Schnitzel o. potatismos 
Fredag  10 maj  Korvsoppa  
Lördag  11 maj  Janssons frestelse + efterrätt 
Söndag      12 maj  Kasslergratäng + efterrätt 
 
Vecka 20     Kapellhagens önskevecka       
   
Måndag  13 maj  Baconsås o. potatis 
Tisdag  14 maj  Kotletter o. potatis 
Onsdag  15 maj  Strömming alt. annan stekt fisk   
Torsdag  16 maj  Köttsoppa, ost o. frukt 
Fredag  17 maj  Kycklingsallad, bröd o. frukt 
Lördag  18 maj  Grilldag (om vädret tillåter) + efterrätt 
Söndag  19 maj  Köttbullar o. potatismos + efterrätt 
 
Vecka 21     Skolans önskevecka 
      
Måndag  20 maj  Korvsås m. pasta 
Tisdag  21 maj  Vegetarisk lasagne 
Onsdag  22 maj  Spätta o. potatismos m. rosa sås  
Torsdag  23 maj  Chicken naggets o. ris m. currysås 
Fredag  24 maj  Maletköttsoppa, ost o. frukt 
Lördag  25 maj  Kokt Wienerkorv o. potatismos + efterrätt 
Söndag  26 maj  Skinkrullader o. potatis + efterrätt 
 
Vecka 22     Kommunskansliets önskevecka  
     
Måndag  27 maj  Dillkött o. potatis 
Tisdag  28 maj   Fiskbiff 
Onsdag  29 maj  Spenatsoppa m. brynt bacon, ost o. frukt  
Torsdag  30 maj  Grillmat (om vädret tillåter) 
Fredag  31 maj  Solsoppa m. bröd 
Lördag    1 juni  Kyckling o. ris/potatis + efterrätt 
Söndag    2 juni  Lasagne + efterrätt 

 
 
 

Med reservation för ändringar. 
Lunchbeställning bör göras senast två vardagar i förväg  

för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
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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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Föreningsbidrag för år 2020 

Föreningsbidrag kan sökas från Kultur- och fritidsnämnden i Lumparland för verksamhetsåret 2020. 

Ansökan ska innehålla verksamhetsplan för 2020, verksamhetsberättelse och bokslut för 2018, samt 

medlemsantal. Ansökan ska vara nämnden tillhanda senast 19.8.2019. Ansökan skickas till 

Kultur- och fritidsnämnden i Lumparland 
Kyrkvägen 28 
AX-22630 Lumparland, Åland 
 
Ansökan kan även sändas per e-post bibliotek@lumparland.ax eller lämnas in till kommunkansliet i 
Lumparland. 
 

 

 

Projektbidrag 

Projektbidrag inom idrott och fritid finns nu att söka från Kultur- och fritidsnämnden senast 

19.8.2019. Bidraget kan sökas av föreningar eller andra intresserade för att leda olika typer 

av återkommande idrotts- och fritidsaktiviteter eller evenemang av engångskaraktär i 

Lumparland. Skicka en fritt formulerad ansökan till bibliotek@lumparland.ax eller till 

Lumparlands bibliotek, Kyrkvägen 28, 22630 LUMPARLAND 
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SEPARAT NATTPERSONAL VID KAPELLHAGEN PERMANENTAS FRÅN OCH MED 13.5.2019 

Ett års försök med tillfällig nattpersonal vid Kapellhagen har nu utvärderats och samtliga 95 %, som 

svarade på en enkät om hur var och en vill ha det, både boende och personal, har enhälligt varit 

nöjda och önskar att upplägget fortsätter. Totalt fick 22 personer möjlighet att besvara enkäten och 

det kom in 21 anonyma svar. 

Därmed beslöt socialnämnden 15.4.2019 att detta permanentas så att det från och med 13.5.2019 

kommer att vara tre tillsvidare anställda som fortsätter att arbeta i första hand nätter vid 

Kapellhagens effektiverade serviceboende i Klemetsby. 

Socialnämnden tackar alla berörda för aktivt deltagande i enkäten!

 
 

65+ och vill ha ut mer av livet? 

Saknar du en meningsfull tillvaro? Blir dagarna långa eller ensamma? Har du svårt 

att hitta en sysselsättning som passar just dig eller upplever du problem med att 

hitta information om vilka aktiviteter som erbjuds? 

Annette är aktivitetslots på Folkhälsan på Åland och hjälper gärna dig att hitta en 

meningsfull aktivitet. Hjälpen är avgiftsfri. 

Även om du bara är lite nyfiken, tveka inte att höra av dig till:  

Annette Hagman 

Tel. 018-52 70 63 

E-post: annette.hagman@folkhalsan.ax 
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ELDNING AV GRÄS OCH RIS 

Våren på antågande och för många 
förknippar man rydjandet med 
eldning av ris och fjolårsgräs. 

Innan du påbörjar eldning av gräs; 

• Förbered dig, utse lämplig plats, 
håll avstånd till byggnader. 

• Beakta väder och 
vindförhållanden, risken är 
störst på eftermiddagen då 
solen torkat upp det fuktiga 
gräset och vinden då tilltagit. 

• Elda aldrig ensam och elda små 
ytor åt gången. 

• Vatten och lämpliga redskap 
ska finnas tillgängligt. 

• Ha en telefon tillgänglig om du 
behöver slå larm. 

• Använd lämplig klädsel. 

• Den som tänder har ansvar, 
platsen lämnas inte obevakad 
förrän det är helt släckt!!  
 

Trevlig fortsättning på våren, 

 

Räddningschef  
Lennart Johansson  
lennart.johansson@jomala.ax  
tel 329 132    
 

Brandinspektör 
Thomas Mattsson 
thomas.mattsson@jomala.ax 

 

ELDNING 

 

För att minska/undvika spridning av 

miljöskadliga ämnen och rökstörningar i 

omgivningen, är det förbjudet att elda avfall, 

utomhus eller i värmepanna.  
 

Utan miljötillstånd eller -granskning får du 

dock elda: 

• 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 värmepanna.  

   

Eldningsförbud 

På internet kan du enkelt kontrollera om 

eldningsförbud råder: 

http://webapps.alarmcentralen.ax/NewWeb/

varning.asp.    

Landskapsalarmcentralen kan lämna 

information på tel. 19000. 

Räddningsnämnden 

informerar: 
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           Sommarens simskola ordnas den 24.6 – 5.7 i Kapellviken 

Simskolan är för barnet som är född 2014 eller tidigare. 

Anmälningar görs på e-kurs på nätet www.folkhalsan.fi från torsdag  2.5 

klockan 9.00 och sista anmälningsdag är den 9.6. 

Simskolan pågår 2 timmar per dag, måndag till fredag, i 2 veckor. På 

simskolan leker barnen på land och i vattnet, har simundervisning och övar 

livräddning samt avslutar dagen med en matstund. Simskolan leds av 

simlärare Ellen och Aleksander och lekledare Kira och Nora. Ansvariga simombud är Jana 

Lindholm och Camilla Nordberg. 

Avgiften för Folkhälsan medlemmar 

Avgiften är 29 euro för första barnet. För syskon beviljas syskonrabatt så att priset för följande 

syskon är 24 euro.  

Medlemspriset förutsätter medlemskap i någon av de åländska lokalföreningarna.  

 

Avgift för övriga deltagare 

Avgiften är 45 euro för första barnet. För syskon beviljas syskonrabatt så att priset för övriga 

syskon är 39 euro. 

 

Städningstalka på lekpark Hagen onsdag den 8 maj klockan 18.00! 
Ta gärna med kratta, spade, handskar eller annat som kan tänkas behövas. Alla välkomna☺. 

Majblomman 2019 försäljningen är igång 

Köp majblomman/pins från skolbarnen som säljer i kommunen. Pengarna går till  

kommunens sommarsimskola och kampanjen pågår till den 14.5. 

Lek och plask för mindre barn 

Det kommer att ordnas Lek och plask för 2 - 4 åringar under en vecka och tiden är mellan 16 - 17. 

Mera information kommer i nästa infobladet. 
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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 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

DAGS ATT SKURA MATTOR? 
 
 

Matt-tvätten i Klemetsby  
 

öppnar för säsongen  
 

onsdagen den 15 maj. 
 
 
 

Välkommen! 
 

 

Information från Nybonds 
 

Nu är sommaren på kommande och på Nybonds händer det! Full fart med olika aktiviteter redan,  
både bina och ”arbetsmyrorna” är i full gång. Tack till er alla som deltar i våra talkor och vi  

välkomnar gärna även nya villiga händer. Lördagen den 25 och söndagen den 26 maj kommer vi att ha 
öppet på Nybonds från kl: 12.00 till kl: 16.00.  

Vi öppnar vår loppis och vårt café och självklart har vi ju öppet även i gamla huset. 
 

Alla är hjärtligt välkomna. 
 

Sommar öppet på Nybonds: 
Tisdagskvällar från och med 18.6. till och med 20.8.2019 kl: 18.00-21.00. 
 
Olika extra evenemang under sommaren kommer vi att annonsera skilt. 

 
Mvh, Styrelsen i Nybonds i Krogstad r.f. 



LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD    SIDA 12                                                                                                                    

 

LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 21 maj 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  
 

Ställ en balja i diskhon så att du kan ta till vara på eventuellt spillvatten, 
 
tex. när du skrapar eller skalar potatisen  
 
för att använda vattnet till att vattna med. 
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 

3 juni 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 24  

MAJ 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 

 

Mai 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 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

          

       Terminsavslutning med 
  

   HERRFIKA utfärd 
     

     onsdag 5.6 kl. 14  
     

      Välkommen med i ett trevligt herrsällskap 
                   

  tillsammans med kyrkoherde Benny Andersson  
      

  Samling vid församlingshemmet i Lemland  

 

 

Seglats med ALBANUS söndag 28 juli 
 

med Sjöfartsförsamlingen  

 

 

I anslutning till  
friluftsgudstjänsten i  

 

Rödhamn söndag 28 juli kl. 14    

har församlingen hyrt  
galeasen ALBANUS. 

 

Spara datum i din kalender! 
 
 

Mer info senare! 



    GUDSTJÄNSTER  
 

Sön 5.5 kl. 18 Taizégudstjänst i S:t Jo-

hannes kyrka i Lemböte, konfirmander, 
Benny Andersson. Kollekt: Finlands sjömanskyrka. 
 

Sön 12.5 kl. 11 Högmässa i Lumpar-

lands kyrka, sång & spel Force Machaut, 
Benny Andersson. Kollekt: Skolungdom på nätet. 
 

 

Sön 19.5 kl. 11 Högmässa i Lemlands 

kyrka, Marthornas kyrkogångsdag, kaffeserve-

ring efteråt. Benny Andersson. Kollekt: Finska 

Missionssällskapet. 
 

 

Lör 25.5 Konfirmation: 

kl. 10 Högmässa i Lemlands kyrka 

kl. 13 Högmässa i Lumparlands kyrka 
Benny Andersson. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp. 
  

 

Sön 26.5 kl. 14 Gudstjänst på Solkulla i 
samarbete med Södra Lemlands Marthaföre-

ning. Benny Andersson.  
 

 

Sön 30.5 kl. 19 Kristi Himmelsfärdsdag 

kvällsmässa i Lumparlands kyrka, 

Benny Andersson. Se även skild ruta. 
 

 

Sön 2.6 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands 

kyrka, Benny Andersson. Kollekt: Stifts-

gården Lärkkulla. 

 

 Min kyrka är nära! 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

            

VECKOPROGRAM 
 

ONSDAGAR   

  Sveagården kl. 13.30, den  8.5 Andakt, 22.5 HHN,  5.6 Andakt. 

  Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.30 den 15.5.  

 

TORSDAGAR 

    Församlingshemmet Föräldra-barn-grupp torsdag kl. 9.30-11.30. Terminsavslutning 23.5. 

   Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, den 2.5 Andakt, 16.5 HHN.  

 

FREDAGAR  

  Kapellhagen kl. 13.30, den 10.5 Andakt, 24.5 HHN, 7.6 Andakt. 

  Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 17.5..  

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, ledig 25-26.5 

tel. 0457 343 1770 
 

Kantorns vikarie Andreas Karlsson 

tel. 0457 5957 664 

 

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. 0405 735 482 

      Morgonbön i kyrkan 
 

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

Välkommen till morgonbön onsdag 8 mai kl. 9.00 i Lemlands kyrka 



          
 
 
 
 
 

 

Hela Ålands Missionsdag 

Kristi Himmelsfärdsdag 30.5 kl. 13 i Eckerö kyrka 

 

 Mission och diakoni i församlingen 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

Därefter måltid och lotteri i församlingshemmet. 
Ta med kontanter. 

 

Årets gästs är Charlotte Steffansson-Myrskog          
från Finska Missionssällskapet.  

 

Anmälan senast 23.5, uppge diet och evt. skjuts, till 
       Pastorskansliet tel. 34042 eller  

e-post: lemland-lumparland@evl.fi eller 
diakoniarbetare Tua Storfors 

tel. 0457 3441805  

SPONSORER 

Jaktlagen 

Kapellhagen 

Missionskretsar 

Lemböte lägergård 

Mariehamns grönsaker 

Margareta Paulsson 

Jörgen Karlsson 

Göran Karlberg 

KEA market 

Matboden 

 

Stort TACK  
alla sponsorer,  

alla hjälpande händer och alla 

som njöt av rådjurssoppan i 

Lumparland och Lemland. 
 

 

 

 

In kom 1103,00 €  

 som går oavkortat till           

ungdomars utbildning samt  

behövande nära och fjärran. 
 

Tua Storfors, diakoniarbetare 

 

PENSIONÄRSLÄGER på LEMBÖTE lägergård 
Mån-onsdag 19-21 augusti 2019 

 

Anmälan senast 1 augusti till  
Pastorskansliet i Mariehamn tel. 5360 
Uppge namn, signum, adress samt diet och  

delat rum eller enkelrum.  

Kostnad för logi och alla måltider 60€. 
 

Välkommen med hälsar 
diakoniarbetare Tua Storfors 

tel. 0457 3441805  



Föräldra-barn-gruppen 
   torsdagar kl. 9.30-11.30  

    i församlingshemmet Birgittagården  
 Välkommen att träffa föräldrar och barn, lek och sjung 

 

Vi avslutar terminen 23 maj.     

Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 

          
 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Väl lyckad äggmålning och kreativt pyssel   
på Solkulla 6.4 i samarbete med  
Södra Lemlands Marthaförening. 

 

Tack alla kreativa deltagare 
 

 barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 
 och diakonarbetare Tua Storfors 

 

Barn och ungdom i församlingen 


