
 

INFOBLAD 

V36 MÅNDAG 2 SEPTEMBER 2019. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

09/2019 

  

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 
Önskar alla gentlemän välkomna  
på Gentlemannaträff torsdagen  
den 26 september kl. 14.00. 

 
Kaffeservering. 

 
Vi på Kapellhagen önskar er alla  

Hjärtligt Välkomna! 
 

Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,  
meddelas till Kapellhagen  
senast tisdag 24 september.  

 
 
 
 
 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
 Välkomna på pensionärsträff  

torsdagen den 12 september kl. 14.00. 
 

Denna gång bjuder Tullkvartetten 
från Lumparland på sång  
och musikunderhållning. 

 
Fotvårdare Britt är på plats. 

 
Kaffeservering. 

 
Vi på Kapellhagen önskar er alla  

Hjärtligt Välkomna! 
 

Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,  
meddelas till Kapellhagen  
senast tisdag 10 september.  

 

 

Hej röstberättigade Lumparlänningar! 
 
Valet till ett nytt kommunfullmäktige närmar sej och vi måste ställa upp en lista 
med kandidater till fullmäktige. Tag en eller flera vänner med dej till skolans 
matsal torsdagen den 5 september kl. 19! 
Där träffas vi och talar om framtiden i kommunen och gör en lisa av intresserade 
till fullmäktigevalet. 
 
Alla hälsas välkomna! 
 
Brage Wilhelms,  
kommunstyrelsens ordförande 
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Efter en skön sommar närmar sig hösten och tempot ökar sakta 

men säkert. 

Vid kommunstyrelsens sammanträde den 21 augusti valde 

kommunstyrelsen att förorda en för Åland gemensam 

räddningsmyndighet. Ärendet går dock vidare till 

kommunfullmäktige för slutligt godkännande. 

Även frågan om kommunen ska delta i att arbeta fram ett 

samgångsavtal för södra Ålands kommuner diskuterades. Ärendet 

går vidare till kommunfullmäktige, och kommunstyrelsen har valt 

att förorda att kommunen deltar i en förhandlingsgrupp. Det 

återstår dock att se hur andra kommuner på södra Åland ställer sig 

till att delta. 

Lagtings- och kommunalvalet närmar sig - valdagen är den 20 

oktober - och på Åland kommer det säkert vara många nya 

personer som väljs in eftersom ett antal som valdes in vid det 

föregående valet inte ens kommer att ställa upp, i alla fall vad det 

gäller lagtingsvalet. Kandidatlistorna lämnas in i september så 

efter det har vi närmare kännedom om hur många som ställer upp 

i kommunalvalet i till exempel Lumparland. 

Jag får önska alla en trevlig höst, men med hopp om att lite värme 

fortfarande återstår. 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Jansryd 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
Vecka 36      
      
Måndag    2 september  Risgrynsgröt, sylt, kokt ägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag    3 september  Sjömansbiff 
Onsdag    4 september  Fisk 
Torsdag    5 september  Pannbiff o. potatis m. löksky 
Fredag    6 september  Fisksoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 37      
      
Måndag     9 september   Korvsås o. makaroner  
Tisdag   10 september  Leverbiff o. potatis m. brunsås 
Onsdag   11 september  Fisk 
Torsdag   12 september  Kållåda 
Fredag   13 september  Potatis o. purjosoppa, ost o. frukt 
 
Vecka 38      
      
Måndag   16 september  Fyrkornsgröt, äppelsylt, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag   17 september  Risotto 
Onsdag   18 september  Fisk 
Torsdag   19 september  Rotmos o. fläsklägg   
Fredag   20 september  Soppa på rimmad boge 

 
Vecka 39      
      
Måndag   23 september  Bärgröt, kokt ägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag   24 september  Köttfärsgryta 
Onsdag   25 september  Fisk 
Torsdag   26 september  Pytt i panna m. stekt ägg 
Fredag   27 september  Kycklingsoppa, ost o. frukt 

 
Vecka 40      
      
Måndag   30 september  Mannagrynsgröt, sylt, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag     1 oktober  Goda lådan 
Onsdag     2 oktober  Fisk 
Torsdag     3 oktober  Lasagne 
Fredag     4 oktober  Ärtsoppa, ost o. frukt 

 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

Vecka 36      
Måndag    2 september  Fisk  
Tisdag    3 september  Sjömansbiff 
Onsdag    4 september  Fisk 
Torsdag    5 september  Pannbiff o. potatis m. löksky 
Fredag    6 september  Fisksoppa  
Lördag    7 september  Kåldolmar o. potatis m. lingon 
Söndag    8 september   Pytt i panna m. stekt ägg o. rödbeta 
Vecka 37      
Måndag     9 september   Korvsås o. makaroner  
Tisdag   10 september  Leverbiff o. potatis m. brunsås 
Onsdag   11 september  Fisk 
Torsdag   12 september  Kållåda 
Fredag   13 september  Potatis o. purjosoppa  
Lördag   14 september  Janssons frestelse 
Söndag   15 september  Köttbullar o. potatismos m. gräddsås 
Vecka 38      
Måndag   16 september  Leverbiff o. potatis 
Tisdag   17 september  Risotto 
Onsdag   18 september  Fisk 
Torsdag   19 september  Rotmos o. fläsklägg   
Fredag   20 september  Soppa på rimmad boge 
Lördag   21 september  Ost o. skinkpaj 
Söndag   22 september  Fiskfärsbiff 
Vecka 39      
Måndag   23 september  Soppa  
Tisdag   24 september  Köttfärsgryta 
Onsdag   25 september  Fisk 
Torsdag   26 september  Pytt i panna m. stekt ägg 
Fredag   27 september  Kycklingsoppa 
Lördag   28 september  Makaronilåda 
Söndag   29 september  Ugnskorv o. potatismos/morotsstuvning 
Vecka 40      
Måndag   30 september  Kållåda  
Tisdag     1 oktober  Goda lådan 
Onsdag     2 oktober  Fisk 
Torsdag     3 oktober  Lasagne 
Fredag     4 oktober  Ärtsoppa 
Lördag     5 oktober  Grönsaksbiffar m. persiljesås 
Söndag     6 oktober  Ugnslax 
 

 
 

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

för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
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MEDDELANDE 

 

 
Ordinarie lagtingsval och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019.  

 

I kommunalvalet i Lumparland skall väljas nio (9) kommunfullmäktige. 

 

Anmälan av kandidater och valförbund för kommunalvalet ska inlämnas till kommunala 

centralvalnämnden i Lumparland, Lumparlands kommunkansli under kansliets 

öppethållningstider, senast måndagen den 16 september 2019 kl. 16.00. Handlingarna får 

även insändas per post till centralvalnämndens kansli vid kommunkansliet i Lumparland 

eller per e-post: info@lumparland.ax och skall då vara nämnden tillhanda senast nämnda 

dag och klockslag. 

 

Information om erforderliga handlingar fås från www.val.ax eller Lumparlands 

kommunkansli. Alla handlingar ska vara upprättade enligt av landskapsregeringen 

fastställt formulär. 

 

 

 

Kommunala centralvalnämnden i Lumparlands adress är:  

Kommunkansliet i Lumparland, Kyrkvägen 26 Klemetsby, 22630 Lumparland, 

tel. 35900, e-post info@lumparland.ax 

 

 

Lumparland den 22.08.2019 

 

Kommunala centralvalnämnden i Lumparland  

 

 

_________________________    ______________________ 

Erika Sjölund      Jana Lindholm 

ordförande      sekreterare 
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Information om Lagtings- och kommunalval 

 

 
Ordinarie lagtingsval och kommunalval förrättas söndagen den 20 oktober 2019 

från kl. 9.00 till kl. 20.00.  

 

I kommunalvalet i Lumparland skall väljas nio (9) kommunfullmäktige. 

 

Lumparlands kommun är ett röstningsområde. Vallokal på valdagen är 

Lumparlands skolas matsal, Kyrkvägen 28 Klemetsby, 22630 Lumparland. 

 

Förtidsröstning anordnas under tiden 5-15 oktober 2019. 

Förtidsröstningen i Lumparland ordnas i Lumparlands skolas matsal, Kyrkvägen 

28 Klemetsby, 22630 Lumparland under följande tider: 

Fredagen 11.10 kl. 15.00-19.00 

Lördagen 12.10 kl. 09.00-13.00 

Tisdagen 15.10 kl. 12.00-19.00 

 

Rösträtt i kommunalval har den som:  

- fyller 18 år senast på valdagen den 20 oktober 2019, alltså född senast 

20.10.2001 

- har hemort i kommunen 1.9 2019 

- har hembygdsrätt eller har haft en hemkommun på Åland utan avbrott under ett 

år närmast före valdagen, alltså minst fr.o.m. 20.10.2018 

- i praktiken: finns med i rösträttsregistret 

 

Den som är röstberättigad men som på grund av vistelse utanför landskapet Åland 

eller som till följd av sjukdom eller funktionsnedsättning eller på grund av någon 

annan liknande omständighet inte kan rösta på ett allmänt förtidsröstningsställe 

eller i en vallokal under valförrättningen får förtidsrösta per brev. Den som har för 

avsikt att förtidsrösta per brev ska skriftligen beställa brevröstningshandlingar hos 

den kommunala centralvalnämnden i Lumparland. Anhållan skall göras senast 

tisdagen den 15 oktober 2019. Blankett för ändamålet kan fås från den 

kommunala centralvalnämndens kansli eller på www.val.ax. 

 

 

Kommunala centralvalnämndens adress är:  

Kommunkansliet i Lumparland, Kyrkvägen 26 Klemetsby, 22630 Lumparland, 

tel 35900, e-post info@lumparland.ax 

 

 

Lumparland den 22.08.2019 

 

Kommunala centralvalnämnden i Lumparland  

 

 

_________________________    ______________________ 

Erika Sjölund      Jana Lindholm 

ordförande      sekreterare 
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. 

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  

  

 LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 
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Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 10 september 2019  

      Byggnadslovansökningar tas emot kontinuerligt och          

beroende av ärendets art är behandlingstiden 2-4 veckor 

 Byggnadsinspektör Johan Willstedt  

 finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.  

  Övriga dagar i Lemland, tel 349 432. 

 
 

Sotar’n Dagge Johansson har semester 2-30 september 2019  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

Vattenavläsning 
 
Under augusti månad har avläsningskort för vattenmätare skickats 
ut till alla vatten - och/eller avloppsabonnenter.  
Vänligen uppmärksamma, att mätaren bör läsas av  
senast den 30.09 2019.  
 
Meddela mätarställningen till oss, antingen genom att returnera ifyllt 
avläsningskort, e-tjänster eller per mail: vatten@lemland.ax.  
 
OBS! Det är viktigt att lämna in avläsningen i tid!  
Om inte avläsningen kommer in i tid kommer en avgift på 50 € att debiteras. 
 
I byarna Skag och Svinö kommer fastighetsskötarna att läsa av mätarna för de fast bosatta,  
meddelande kommer i postlådan innan avläsningen. 
 
Tekniska nämnden 

   Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden  
 

Sudda fläcken väck! 
Citronsyra eller ättikssprit löser kalkbeläggningar.  

Fläckar på golv kan tas bort med hjälp av vitt radergummi.  

 
Vi på Kapellhagen tar gärna emot bär och frukt  

som vi kan sylta och safta 

mailto:vatten@lemland.ax
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Fritidsaktiviteter i Lemland 

Barn i Lumparland är tack vare ett avtal med Lemlands kommun välkomna att delta i 

aktiviteter som fritidskansliet i Lemland ordnar och även de aktiviteter som fritidsledarna på 

Åland ordnar. 

Läs mer om aktiviteter ordnade av Lemland på https://www.lemland.ax/bibliotek-kultur-

fritid/fritid/fritidsverksamhet-barn-och-unga. 

För mer information angående fritidsledarna på Åland och vilka aktiviteter de ordnar kan ni 

gå in på deras Facebook-sida, sök bara på Fritidsledarna på Åland. 

Information om kommunkansliets öppettider 

Kommunkansliets öppettider ändras från och med 2.9.2019 till följande: 

9.00–15.00 måndag till fredag 

Lunchstängt kl. 11.00–12.00. 

Det går bra att boka in möten med specifika tjänsteinnehavare även utanför kommunkansliets 

öppettider. 

Ungdomsgårdar i Mariehamn 

Barn och ungdomar i Lumparland är fortsättningsvis välkomna att besöka Mariehamns 

ungdomsgårdar Stallet och Uncan.  

Stallet ligger på Ridklubben Sleipner och där träffas barn och ungdomar i åldrarna 10-20 

år. Du kan bl.a. pyssla och baka, titta på film och spela spel. I stallcafeterian har du möjlighet 

att mellanmål, göra läxor och surfa på nätet. 

På Uncan, som ligger intill Sankt Görans kyrka, kan du spela biljard, pingis och andra 

bollsporter, baka, pyssla, se på film eller spela spel. De anordnar också olika temakvällar med 

diskussionsforum och trevligt umgänge. 

All verksamhet är givetvis drogfri. 

Läs mer om Mariehamns ungdomsgårdar på stadens webbplats, 

http://www.mariehamn.ax/idrott-fritid/ung-i-mariehamn/.  
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Plåpp Åpp/ Skördefest vid Nybonds i Krogstad 
 

Lördagen den 21 september kl. 11.00-17.00 och söndagen den 22 september kl. 12.00-16.00 

Marknadsförsäljning samt servering i caféet.  

Museigården är öppen / gratis inträde 

 

Nyhet för i år! 

Vi kommer att ha djur på gården, både killingar och lam. 

Vi kommer också sälja ekologiska getprodukter så som getost, killingkött och korv från Wätteros 

Gård i Lemland. 

 

Till er som brukar laga pannkakor så tar vi naturligtvis tacksamt emot även i år till caféet.   

Ring eller smsa då senast måndagen den 16 september till Nybonds, telefon 0457 5708180 eller till 

Lil 0457 36 13 169 

 

Vi har ännu några lediga bord om någon vill komma och sälja sina produkter,  

ta i sådana fall kontakt till något av de ovannämnda telefonnumren. 

Varmt välkomna till Nybonds 

 

Med vänlig hälsning, 

Föreningen Nybonds i Krogstad  

Styrelsen. 

 

 

 
 

  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 

 
 

 
 

                       Telefon: 35511  

Måndag-fredag 9-17.30 
Lördagar 10-14 

Välkomna att handla i Er butik! 
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Cirkelträningen 

Börjar tisdagen den 17 september klockan 19.30 på Furuborg. Helena Jansson är 

ledare. Avgiften är 7€ / gång eller 4€ /gång för medlem. Anmälan görs på 

Folkhälsans hemsida (kurser). 

 

Vattengympa 

Vattengympagruppen Lumparplask börjar den 15 september klockan 19 i 

Folkhälsans Allaktivitetshus. Aili Fogner är ledare. Anmälan görs på Folkhälsans 

hemsida (kurser). 

Avgift: 105€/termin, Folkhälsan medlem 85€ 

Plats: Allaktivitetshuset i Mariehamn 

 

Boxercise på Furuborg 

Medis ordnar boxercise på Furuborg fyra söndagar klockan 18 - 19.30 under tiden 

15.9. - 6.10.2019. Ledare är Grete Sneltvedt. Anmälan görs till Medis. 

 
 

Vi behöver nya krafter i styrelsen till nästa år! 

Folkhälsan är en väldig viktig förening i Lumparland, för bl.a. sommarsimskolan 

och vårt jättepopulära gym. Vi behöver flera intresserade och engagerade 

styrelsemedlemmar 😊. Hör av dig till Jana Lindholm 0400 77 40 53 eller mail 

jana.lindholm@aland.net. Redan idag! 

 

För mer information: håll utkik i Infobladet, besök vår Facebook sida eller följ oss 

på instagram  #folkhalsanilumparland.  

Mer information om Folkhälsans höstaktiviteter på www.folkhalsan.ax 
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 

7 oktober 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 27  

SEPTEMBER 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 

 

September 2018 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

INSKRIVNING  

till  SKRIFTSKOLAN 

för er födda 2006 eller tidigare 

      Hela familjen välkommen till  

          Taizémässa med lätta sånger 

söndagen 29 september kl. 11 i Lumparlands kyrka 
 

Efteråt kaffe och inskrivning i skolans matsal  
Välkomna hälsar  

kyrkoherde Benny Andersson och barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 
 

   Anmälan på nätet. 

   Länken öppnar 

   söndag 15.9  
   på www.lemland-lumparland.evl.ax 

 Info om läger skickas senare.  

   

 Vill du sjunga i en barnkör? 
 

Hör av dig till vår kantor  

Ádám Kiss, tel. 0457 3431 770 

 

 Intresse smittar! 

 Har du intresse? 

    Det har vi med :-) 

  Välkommen 

 

Tack alla kyrkoguider för denna sommar. 

Vill du besöka kyrkan, vänligen ring pastorskansliet. 



 

GUDSTJÄNSTER  
 

 

Sön 1.9 kl. 11 Högmässa i Lumpar-

 lands kyrka, 12 sön e pingst,  

 Självprövning, Liisa Andersson.
 Kollekt: Konfirmandarbete och sociala 

 medier, Kyrkans central för det 

 svenska arbetet.  
 

 

Sön 8.9 kl. 11 Högmässa i Lem-

 lands kyrka, 13 sön e pingst,  

 Jesus vår helare, Benny Andersson.
  Kollekt: Ev. Luth. Student– och 

 skolungdomsmission. 
 

 

Sön 15.9 kl. 11 Gudstjänst i Lump-

 arlands kyrka, 14 sön e pingst, 

 Vår nästa, Benny Andersson.
 Kollekt: Finlands Sjömanskyrka r.f. 
 

 

Sön 22.9 kl. 11 Gudstjänst i Lem-

 lands kyrka, 15 sön e pingst, 

 Tacksamhet, Liisa Andersson. 
 Kollekt: Stiftelsen Hemmet. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sön 29.9 kl. 11 Taizémässa i Lum-

 parlands kyrka med inskrivning 

 av konfirmander, Mikaelidagen, 

 Änglarnas dag, Benny Andersson,  

 Johanna Häggblom. Inskrivning till 
 skriftskola med servering i skolans 
 matsal efteråt.  
 Kollekt: Kristet arbete bland barn, 
 Församlingsförbundet r.f. 
 

 

Sön 6.10 kl. 11 Högmässa i Lem-

 lands kyrka, 17 sön e pingst, 

 Jesus ger liv, Roger Syrén.   
 Kollekt: Konfirmandarbete och sociala 

 medier. Kyrkans central för det 

 svenska arbetet. 

 

 Välkommen till kyrkan 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

KONTAKTUPPGIFTER: 
  

Kyrkoherde Benny Andersson  

helgledig mån-tis. 

tel. 0457 3434 267 
 

Kyrkoherdens vikarie: Liisa Andersson 

tel. 0405 76 38 07  
 

Kantor Ádám Kiss 

tel. 0457343 1770 
 

Diakoniarbetare Tua Storfors  

jobbar tis-fredag. 

Telefontid: tis- och torsdagar kl. 10-12,  

tel. 0457 344 18 05 
 

Barn– och ungdomsledare  
Johanna Häggblom  
tel. 0457 3434 265  
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi 
 

Församlingsvärdinnor 
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand 
tel. 0405 735 482 eller 040 776 1735 
 

Församlingsmästare Julia Norlander  

tel. 0407 68 57 62 

 

Husmor Christina Johanssona  

Birgittagården tel. 34382 

      Morgonbön 

Morgonbönen Laudes är en av 

tidebönerna. Vi följer Bibelns  

egen bönebok, Psaltaren.  Vi växelläser och 

sjunger. Möjlighet till förbön och en stilla stund 

för eftertanke i en fridfull omgivning.  

Välkommen till morgonbön onsdag    4 

september kl. 9 i Lemlands kyrka. 

Nu när morgnarna blir mörkare går vi över till 

kvällsbönen VESPER 
 

Nästa gång Vesper 2 oktober kl. 18. 

Se skild ruta på baksidan. 



    Ålands Unga kyrka 

 ordnar hjälpis, hjälpledarutbildning  för sommarens konfirmander. 

Ni har fått ett brev med posten där ni kan anmäla er.  
 

      Preliminära utbildningstillfällen Fre-sön 13–15.9, 11-13.10,  
    höstdagar 31.10-3.11 (i Finland), fre-sön 22.-24.11 sedan även i nya året. 
 

     Välkommen med hälsar  

  barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 

 

Föräldra-barn-gruppen 

   startar igen torsdag 5. september 

 kl. 9.30-11.30  

i församlingshemmet Birgittagården  

 Välkommen igen 

att träffa andra föräldrar och barn,  

  leka och smeka, sjunga och gunga 

     torsdagar kl. 9.30-11.30  
 

Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom, tel. 0457 3434 265 

 

 Hej dagisbarn! 
 

            Under hösten kommer jag att besöka er  
 

och ge er en ny bok som ni får behålla på dagiset  
   så att ni kan kika i den när ni vill  

 
Jag kommer att höra med ert dagis när ni har passligt hälsar 

 barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Verksamhet för STORA och små! 

      Hej nya ettor i skolan! 

 Om ni missade att komma till barngudstjänsten  

  då vi delade ut Barnens Bibel  

så är ni välkomna att hämta ut den på Pastorskansliet. 

   Önskar er allt gott 

 barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom  



 

     VECKOPROGRAM     

ONSDAGAR   

 Sveagården kl. 13.30  den 11.9 HHN, 25.9 Andakt , 9.10 HHN 
 

 Birgittakretsen på Birgittagården kl. 13.30, start 18.9 
 

TORSDAGAR 

Stiftelsen Hemmet kl. 14.00 den 5.9 Andakt, 19.9 HHN, 3.10 Andakt 

 

FREDAGAR  

 Kapellhagen kl. 13.30 den 13.9 HHN  27.9 Andakt  11.10  HHN 

 7.9 Andakt,  21.9 HHN BA+ÁK, 5.10 Andakt 
  

 Kapellkretsen kl. 13.30 gemensam start 18.9 i Birgittagården 

 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

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

 

HHN, Herrens heliga nattvard, ´                 
kyrkoherde Benny Andersson,  
 

Andakt diakoniarbetare               
Tua Storfors 
 

kantor Ádám Kiss,  
 

församlingsvärd Viola Anders-
son och Gunvor Ekstrand,  
 

Husmor Christina Johansson 

 

Aftonbön VESPER 

onsdag 2 oktober kl. 18 i Lemlands kyrka 

med kyrkoherde Benny Andersson och diakoniarbetare Tua Storfors. 
 

Ordet vesper kommer från grekiskans hespera som på latin blev vesper som betyder afton.  

Grekiskan var de tidiga kristnas gemensamma språk. Den äldsta latinska benämningen på  

denna bönetid är Lucernales från latin lux: ljus som knyter an till aftonlampans tändning,  
 

    Med höstens aftonljus går vi över till kvällsbönen VESPER 

    Vi växelläser och sjunger ur psaltaren, bibelns egen bönebok  

               och det ges möjlighet till förbön. 
  

          Kvällste och samtal i Tornkyrkan efteråt. 
 

                    Alla välkomna. 

 

Välkommen igen till  

HERRFIKA onsdag 25.9 kl. 14  

med hembakat av husmor 
 

 i församlingshemmet Birgittagården i Lemland              

       i trevligt herrsällskap tillsammans med 

      kyrkoherde Benny Andersson   
     


