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V41 MÅNDAG 7 OKTOBER 2019. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

10/2019 

  

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 
Både nya och ”gamla” gentlemän önskas  
välkomna på Gentlemannaträff torsdagen  

den 24 oktober kl. 14.00. 
 
 

Kaffeservering med tilltugg. 
 
 

Hjärtligt välkomna,  
önskar vi på Kapellhagen. 

 
Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,  

meddelas till Kapellhagen  
senast tisdag 8 oktober.  

 
 
 
 
 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

Vecka 41 har vi ändrade öppettider på biblioteket,  

då har vi öppet måndag 7/10 och tisdag 8/10 kl. 17-20 

 

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
 Välkomen på pensionärsträff  

torsdagen den 10 oktober kl. 14.00. 
 

Berdinas kläder finns på Kapellhagen dagen 
till ära. Ni har då möjlighet att inhandla lite 

varma fina kläder inför vintern. 
 

Även fotvårdare Britt är på plats. 
 

Kaffeservering. 
 
 
 

Hjärtligt välkomna,  
önskar vi på Kapellhagen. 

 
Ev. allergier, ex -gluten, -laktos,  

meddelas till Kapellhagen  
senast tisdag 8 oktober.  
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 26 september beslöts 

det i en del större ärenden som kan vara värda att nämna. 

Fullmäktige beslöt att utse representanter för att förhandla fram 

ett samgångsavtal för Södra Åland. Beslutet var dock så som läget 

är just nu av mer principiell karaktär eftersom Hammarlands 

kommun redan meddelat att kommunen inte kommer förhandla 

om någonting förrän efter kommunalvalet. Därmed ser frågan om 

kommunsammanslagningar ut att vara lagd på is ett tag framöver. 

Med tanke på Lumparlands litenhet befolkningsmässigt sett och 

de ständigt ökande uppgifterna förefaller det dock svårt att på 

lång sikt kvarstå som egen kommun. 

Fullmäktige beslöt även att godkänna förslaget om en gemensam 

räddningsmyndighet på Åland. Dock är frågan inte avgjord 

eftersom alla kommuner, däribland Jomala som är huvudman för 

nuvarande samarbete, inte svarat varken ja eller nej i dagsläget. 

Avslutningsvis vad gäller fullmäktige beslöts även att kommunen 

i mån av möjlighet framöver kan sälja platser på Kapellhagen till 

andra kommuner. 

I övrigt är kommunens budgetprocess i full gång och 

kommunstyrelsen har gått inför att värmesystemet på skolan och 

daghemmet Videungen (oljepanna) ska bytas ut mot bergvärme. 

Det kommer dels göra att kommunen blir fri från fossila bränslen 

och dels få kraftigt minskade elkostnader. Slutligt beslut gällande 

investeringen tas av fullmäktige i december. 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Jansryd 
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Meddelande 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 23.09.2019 

 

Kommunala centralvalnämnden i Lumparland  

 

 

_________________________    ______________________ 

Erika Sjölund      Åsa Mattsson 

ordförande      sekreterare 
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502
Boman Linda

Löneadministratör

Lumpo

503
Eriksson Pia

Merkonom

Lumpo

504
Joelsson Annsofi                              

Primärskötare                                

Krogstad

505
Lindholm Matti                        

Företagare                           

Lumparby

506
Mörn Tomas                              

Driftchef                                

Lumparby

507
Nordberg Ulrika

Skolcoach

Svinö

508
Sandsnäcka Markuz

Närvårdare, hemundervisare

Krogstad

509
Sjölander Jessica

Vaktmotorman

Klemetsby

510
Staf Martin                                   

Lots                                      

Klemetsby

511
Stenberg Brage

Chaufför

Norrboda

512
Wilhelms Brage

Pensionär

Klemetsby

513
Williams Robert

Säljare, företagare

Svinö

Samarbetslistan

kommunalvalet i Lumparland den 20 oktober 2019
Sammanställning av kandidatlista för

Lumparland den 23 september 2019

På kommunala centralvalnämndens vägnar

ERIKA SJÖLUND        ÅSA MATTSSON
ordförande                  sekreterare



LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD    SIDA 5                                                                                                                    

 

 
MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
Vecka 41      
      
Måndag    7 oktober  Havregrynsgröt, äppelsylt, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag    8 oktober  Korvgratäng 
Onsdag    9 oktober  Fisk 
Torsdag  10 oktober  Köttgryta 
Fredag  11 oktober  Köttsoppa  
 
Vecka 42      
      
Måndag   14 oktober    Köttsås o. pasta  
Tisdag   15 oktober  Vegetarisk sås o. ris 
Onsdag   16 oktober  Fisk 
Torsdag   17 oktober  Korvsoppa, ost o. frukt 
Fredag   18 oktober  Tonfisksås o. pasta 
 
Vecka 43      
      
Måndag   21 oktober  Mannagrynsgröt, saftsoppa, pålägg o. frukt  
Tisdag   22 oktober  Makaronilåda 
Onsdag   23 oktober  Fisk 
Torsdag   24 oktober  Schnitzel o. potatismos   
Fredag   25 oktober  Redd grönsakssoppa, ost o. frukt 

 
Vecka 44      
      
Måndag   28 oktober  Korngrynsgröt, sylt,  pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag   29 oktober  Fläsksås o. potatis 
Onsdag   30 oktober  Fisk 
Torsdag   31 oktober  Currykött o. potatis 
Fredag     1 november  Fisksoppa m. räkor, frukt o. grönt 

 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

Vecka 41      
      
Måndag    7 oktober  Potatis o. purjolökssoppa  
Tisdag    8 oktober  Korvgratäng 
Onsdag    9 oktober  Fisk 
Torsdag  10 oktober  Köttgryta 
Fredag  11 oktober  Köttsoppa  
Lördag  12 oktober  Grönsaksbiffar o. potatis m. kall sås  
Söndag  13 oktober  Köttfärssås o. spagetti 
 
Vecka 42      
      
Måndag  14 oktober    Potatis o. köttsås  
Tisdag  15 oktober  Vegetarisk sås o. ris 
Onsdag  16 oktober  Fisk 
Torsdag  17 oktober  Korvsoppa 
Fredag  18 oktober  Tonfisksås o. pasta 
Lördag   19 oktober  Kyckling o. ris m. sås 
Söndag  20 oktober  Korv i ugn o. potatismos 
 
Vecka 43      
      
Måndag  21 oktober  Fisk  
Tisdag  22 oktober  Makaronilåda 
Onsdag  23 oktober  Fisk 
Torsdag  24 oktober  Schnitzel o. potatismos   
Fredag  25 oktober  Redd grönsakssoppa 
Lördag  26 oktober  Kåldolmar o. potatis m. sås 
Söndag  27 oktober  Korvstråganoff 
 
Vecka 44      
      
Måndag  28 oktober  Makaronilåda  
Tisdag  29 oktober  Fläsksås o. potatis 
Onsdag  30 oktober  Fisk 
Torsdag  31 oktober  Currykött o. potatis 
Fredag    1 november  Fisksoppa m. räkor 
Lördag    2 november  Pytt i panna m. stekt ägg 
Söndag    3 november  Ugnslax o. potatis m. kall sås 

 
 
 
 
 

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

för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
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Mediskurser nästa år 

 
I oktober ska vårterminens Mediskurser bestämmas. Om ni har någon kurs ni vill hålla eller 

är intresserade av att någon speciell kurs ska hållas i Lumparland kan ni mejla till 

bibliotek@lumparland.ax eller, under bibliotekets öppettider, ringa på telefonnummer 

359 037. Ta kontakt senast den 14 oktober. 

Hej! 

 

17 oktober-17 november pågår Läskonditionspasset. Kampanjen är ett samarbete mellan biblioteken 

på Åland, Ålands Idrottscenter, Mariebad, Ålands Idrott Starka barn, Lisco, Mariehamns bokhandel 

och Ålands landskapsregering. Kampanjen är en kombinerad läs-och motionskampanj som går ut på 

att deltagare både läser och rör på sig en lagom stund alla dagar under en månads tid. I år firas 

femårsjubileum. Från början av oktober kommer läskonditionspass kunna hämtas från biblioteket. 

Läs och motionera/lek varje dag 17 oktober-17 november, fyll i passet. Under dessa datum har 

bokhandlarna 15% rabatt, föreläsningar kommer hållas och pop-up bibliotek dyka upp på bland 

annat Mariebad. 

 

Dessutom. Inkom gärna med inköpsförslag till biblioteket. Alla förslag är välkomna! 

 

Mvh 

/Veronica Sarge Cech 

Vikarierande bibliotekssekreterare 

Lumparlands bibliotek 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Första hjälp kurs för barnfamiljer 
 

Lumparlands Röda kors avdelning ordnar en Hjälparkurs för barnfamiljer den 

29 oktober. 

”Hjälparkursen för barnfamiljer” är en 1,5 timmars lång kurs som presenterar 

grunderna i första hjälpen. Kursens mål är att deltagarna bekantar sig med 

grundläggande första hjälpen-kunskaper genom att öva själva och samtidigt 

stärka sin egen och familjens trygghet. 

 

Föräldrar och barn övar tillsammans på de första hjälpen -kunskaper som är 

viktiga för barnfamiljer. På den här kursen är också barn hjälpare! 

 

Familjerna kan delta i kursen antingen som förälder-barn-par eller med hela 

familjen. 

Alla deltagare får intyg efter kursen och barnen får även 

ballonger. 

Plats: Lumparlands skola 

Tid: Tisdagen den 19 oktober kl 18:30-20:00 

 

Anmäl er till Melissa Blomqvist, telefon 040-7237437 
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Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 15 oktober 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. 

   Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden  
 
   Vår köttkonsumtion utgör en stor miljöbelastning.  
   Inför en vegetarisk dag i veckan eller månaden.  
   Prova på olika vegetariska recept och olika grönsaker,  
   så kanske ni hittar nya favoriträtter. 

 
VIKTIG INFORMATION OM SNÖPLOGNING  

 
 

Se över din väg redan nu, att den är i skick för att bli plogad. 
Den ska vara tillräckligt plan, röjd från överhängande kvistar (4 m)  

samt märkt med plogpinnar i tillräckligt antal. 
 
 
 

Vändplan ska finnas för traktor och plog. 
 

Nya kunder: kontakta oss redan nu: 
 

Tel : 349 431 eller per e-post: 
 

margareta.nordblom@lemland.ax 
 
 
 
 
 

Kunder som hade plogning senaste vinter 
 är med på ploglistorna till årsskiftet.  

Faktura för plogning 2020 kommer i januari.  
När fakturan är betald är man fortsättningsvis med på ploglistorna. 
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 Torsdagen den 10 oktober kommer Röda Kors avdelningen i Lumparland  att sälja ärtsoppa 

vid Matboden  från kl 14.00-17.30 eller så länge vi har soppa kvar.  

Man kan göra förhandsbeställningar.  Ring då till Lil 0457 36 13 169. 

 

Pengarna för försäljningen går oavkortat till Katastroffonden/Hungerdagsinsamlingen.   

 

Mvh. FRK Lumparland Styrelsen  
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  FIRMA LARISAS HEMSTÄD 
  * Hemstädning 

  * Flyttstädning 

  * Kontorsstädning 

  * Trädgårdsarbete 

 

  För prisuppgifter och beställning, kontakta  

  Larisa Kolganova: 

  Tel: 0457 344 6877 efter kl. 15:00( SMS går bra även övriga tider ) 
  E-post: larisa6304@gmail.com 

 
 

 
 

                       Telefon: 35511  

Måndag-fredag 9-17.30 
Lördagar 10-14 

Välkomna att handla i Er butik! 

 
 

 
 

Vår populära Julmarknad på Furuborg hålls lördagen 
den 23/11 kl. 11-15. 
Är du intresserad att delta som försäljare? 
Deltagaravgiften är 15 euro. 
Hör av dig till Delice, mobil 040 536 7195 eller mail 
delice.lindegren@aland.net  
 

Ett STORT TACK till er alla som hjälpt till före, under och efter skördefesten 

både i stort och smått vid Nybonds i Krogstad.  

Naturligtvis också ett stort tack till alla besökare,                                                   

det var ett nytt rekord på över 1500 besökare!  

 

Med vänlig hälsning,  

Styrelsen från föreningen Nybonds i Krogstad 

 

P.s. Vi ses på julmarknaden.  
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LUIA INFO HÖSTEN 2019 

 
 

Aktivitetskvällar 
LUIAs aktivitetskvällar för barn från 6 år och uppåt drar igång igen 
måndagen den 30 september. Vi kör varannan måndag kl 18.30-
19.30 jämna veckor. Vi börjar vara ute på fotbollsplanen, sedan 
flyttar vi in till Furuborg. 

 
Aktivitetskvällarnas målsättning är att barnen skall röra på sig och ha roligt tillsammans. 
Som arrangör av aktivitetskvällarna står LUIA. Ledare är föräldrarna till de barn som deltar. 
Barnen behöver betala medlemsavgift till LUIA och föräldrarna ansvarar för en måndag per 
termin.  LUIA har ingen försäkring för dessa kvällar utan det är på föräldrarnas ansvar att 
ha en försäkring för sina barn som täcker eventuella skador.  
 
Kvällarnas program kan inkludera t.ex. innebandy, pingis, mattfotboll, stafetter, koddboll, 
gymnastik, skridskoåkning, skidning, pulkåkning, friidrott, fotboll, brännboll osv 
För mer info eller frågor kontakta Ann-Sofi Perjus på 0457-5244225 eller 
annsofi.perjus@gmail.com 

 
Medlemsavgift 
Medlemsavgiften för 2019 är 10 € för vuxen, 5 € för juniorer under 16 år och 15 €  för hel 

familj. Medlemsavgiften betalas in till: ÅAB FI17 6601 0004 0524 11  

Kom ihåg att uppge i betalningens meddelandefält vilka personer som medlemsavgiften 

gäller för.  

 
För mer info om våra aktiviteter gå med i https://www.facebook.com/groups/LUIArf/ eller kontakta någon i styrelsen eller 
grensektionerna 

 
 

Styrelsen för 2019  
Ordeförande: Ann-Sofi Perjus (annsofi.perjus@gmail.com eller 0457-5244225) 

Vice ordförande: Henrik Söderström 

Sekreterare: Torolf Sjöwall 

Kassör: Helena Söderlund 

Medlemmar: Ronald Nordberg, Jörgen Mattsson, Hannu-Pekka Savonmäki och Joakim Åkerlund 
 

Grensektioner: 

Orientering - Torolf Sjöwall, Henrik Söderström, Göran Johansson 

Friidrott - Ann-Sofi Perjus, Helena Söderlund 

Cykling - Joakim Åkerlund, Ulrika Nordberg 

Skidning - Bo-Erik Söderlund, Roland Johansson 
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Är du senior och... 

Vill du ha ut mer 
av livet? 

 

Hösten är här och många aktiviteter 
startar upp. Har du en meningsfull vardag 
eller känner du att något saknas?  

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 som är senior 
att hitta en meningsfull aktivitet. 

Även om du bara är lite nyfiken, tveka 
inte att höra av dig, tjänsten är 
kostnadsfri! 

Kontakt: Aktivitetslots Annette Hagman 

Tfn: 018-527063 E-post: annette.hagman@folkhalsan.ax 
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Detta händer under hösten: 

Vattengympa 
Häng med vattengympagruppen Lumparplask på söndagar i Folkhälsans Allaktivitetshus. 

Vattengympan är i lugnt tempo och pågår hela hösten. Det finns platser att fylla! Kontakta 

Gunnevi Söderlund på telefon 35502 eller mobil 0457 34 35 602.  

Avgift: 105€/termin, Folkhälsan medlem 85€ 

Plats: Allaktivitetshuset i Mariehamn 

Tidpunkt: söndagar klockan 19.00 fr.o.m. 15 september 

 

Cirkelträning 
Cirkelträning, drop in! Ledare är Helena Jansson. 

Avgift: 7€, Folkhälsan medlem 4€ 

Plats: Furuborg 

Tidpunkt: tisdagar klockan 19.30  

 

Boxercise 
3 tillfällen i oktober! Ledare är Grete Sneltvedt.  

Du kan komma ensam eller med någon.  

Handskar och mitsar finns att låna. 

Avgift: 10€, Folkhälsan medlem 7€ 

Plats: Furuborg 

Tidpunkt: söndagar klockan 18.00, 13, 20, 27 oktober 

 

 

Håll i hatten! Vi behöver nya fläktar i styrelsen även 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! Redan idag! Tel: 0400 77 40 53 / jana.lindholm@aland.net 

 

Är du över 65? Medlem eller inte spelar ingen roll. 

Folkhälsan i Lumparland med hjälp av SteelFM-hjälpen delar ut ett kaffepaket till ALLA som är 

över 65. Gåvan fås från Matboden och du säger till i kassan att det är från SteelFM-hjälpen. 

 

För mer information: håll utkik i Infobladet, besök vår hemsida och Facebook sida samt se 

anslag vid Matboden.  

Blänkare för höstmötet 

söndagen den 24.11 på 

kvällen. 

  

 

 

 

Kom ihåg att registrera dina 

steg! 
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 

4 november 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 25  
OKTOBER 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 

 

Oktober 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 

 

 

 

 

 

 

 

       Kom med i glada gänget :-) 

Vi stickar Jemenvästar till behövande barn, tillverkar olika plagg till Lettlandsinsamlingen, 
Vi stöder missionen i Nepal där våra missionärer utövar närståendehjälp på plats.  

Vi ordnar även loppisar och bjuder in någon gäst at berätta medan vi fikar. Och umgås           

Välkommen med och gör skillnad.       

Diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 0457 3441805 

 

 Gör skillnad med diakoni och mission 

      GARNEXPRESSEN är i gång 

     till missionskretsarnas arbete 

 Vi tar emot garn för att virka och sticka varma filtar, sockor mm.        

  Tack för dit bidrag så att vi kan hjälpa på plats!     

LETTLANDSINSAMLINGEN fortsätter! 

Igen i höst åker Sune Häggblom med hjälpförsändelse till Lettland. 
 Det behövs speciellt sänglinne som lakan, dynvar, kuddar, täcken och filtar mm.  

Vi är tacksamma för alla bidrag. 

    VECKOPROGRAM     

ONSDAGAR   

 Sveagården kl. 13.30 den 9.10 HHN, 23.10 Andakt, 6.11 Andakt 

 Birgittakretsen på Birgittagården kl. 13.30 jämna veckor 

TORSDAGAR 

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, 3.10 Andakt, 17.10 Andakt, 31.10 HHN 
 

FREDAGAR  

 Kapellhagen kl. 13.30 den 11.10 HHN  25.10 Andakt  8.11 Andakt 

 Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 jämna veckor 

 

HHN, Herrens heliga nattvard, 
kyrkoherde Benny Andersson,  
 

Andakt diakoniarbetare               
Tua Storfors 
 

kantor Ádám Kiss 
 

församlingsvärd Viola Anders-
son och Gunvor Ekstrand,  
 

Husmor Christina Johansson 



GUDSTJÄNSTER  
 

Sön 6.10 kl. 11 Högmässa i Lemlands 

kyrka, 17 sön e pingst, Jesus ger liv, 

Roger Syrén, Ádám Kiss. Kollekt: Konfir-

mandarbete och sociala medier. Kyrkans 

central för det svenska arbetet. 
 

Sön 13.10 kl. 11 Gudstjänst i Lum-

parlands kyrka, 18 sön e pingst, En 

kristen människas frihet, Benny Andersson, 

Roger Syrén. Kollekt: för ungdomsarbetet.  
 

Sön 20.10 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands 

kyrka, 19 sön e pingst, ”Det dubbla kär-

leksbudet” Carolina Lindström, Ádám Kiss. 

Kollekt: Kyrkans utlandshjälp, för att för-

bättra kvinnors utkomstmöjligheter.  
 

Sön 27.10 kl. 11 Högmässa i Lumpar-

lands kyrka 20 sön e pingst, ”Tro och 

otro” Benny Andersson, Ádám Kiss. 

Kollekt: Ekumeniska rådet, Ansvarsveckan.  
 

   ALLHELGONAHELGEN 
 

 
 

 

 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 Johansson 

Birgittagården tel. 34382 

Aftonbön VESPER  

onsdag 2.10 kl. 18 i Lemlands kyrka 
med kyrkoherde Benny Andersson, diakoniarbetare Tua Storfors och kantor Ádám Kiss.  

Med höstens aftonljus går vi över till kvällsbönen VESPER 

 Vi växelläser och sjunger ur psaltaren, bibelns egen bönebok med möjlighet till förbön. 
  

       Kvällste med smörgås och samtal i tornkyrkan efteråt.  Alla välkomna. 

      Nästa gåmg fredag 1.11, se ovan. 

  Därefter ons 5.12 och efter nyår ons 5.2 kl. 18 

Fre 1.11 kl. 18 Allhelgona vesper i Lemlands kyrka med Benny Andersson, Tua 

Storfors och Ádám Kiss. Sånggruppen Force Marchaut sjunger Magnificat av Cipriano de Rore.    
Samkväm med servering i Birgittagården efteråt. Se mer info om vesper nedan. 
 

Lör 2.11 kl. 11 Högmässa med parentation i Lumparlands kyrka, ”De heligas 

gemenskap” Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Höstdagarna, Förb. Kristen Skolungdom. 
 

Sön 3.11 kl. 14 Bygudstjänst i Norrkulla, Järsö 21 sön e pingst ”Jesu sändebud” 

Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Finlands Kristna Studentförbund.  



   

Föräldra-barn-gruppen 

   Torsdagar kl. 9.30-11.30  

i församlingshemmet Birgittagården  

 Välkommen att träffa andra föräldrar och barn,  

   leka och smeka, sjunga och gunga. 

  Nästa ggr. 3/10/24/31.10 och 7.11  

    OBS! Ej 17.10 höstlov. 

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

 

Ålands unga kyrka 
är ett samarbete mellan de åländska församlingarnas  

ungdomsarbete. 

Alla ungdomar från hela Åland som är konfirmerade                   
är välkomna med i verksamheten.  

En stor del av verksamheten erbjuder vi gratis. 

Verksamheten utgår från dem som deltar  

och ingenting är omöjligt.  

På våren blir det eventuellt en längre resa utomlands (längre bort än Sverige 
alltså ...)   som delvis sponsoreras av församlingen. 

 

För info och anmälan till de olika tillfällen följ oss på  

FACEBOOK Ålands Unga Kyrka 

 Under evenemang hittar du: 
 

 - Ungkvällar ordnas 1  gång/ mån i Jomala församlings utrymmen 
  Fre 25.10 och fre 29.11 kl. 18 
 

 - Höstdagar ordnas i Toijala 1 -3.11 
  Se www.hostdagarna.fi 
 

 - Ung övernattning 
  Helgen 14-15 december 

  
      Välkommen med barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Verksamhet för STORA och små! 

För kännedom gällande  

Hjälpledarskolning 
11-13.10 i Geta församlingshem 



 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

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

 

När en närstående avsomnat 
 är det helt naturligt att sörja därför att sorgen har sitt ursprung i kärleken. Kyrkan har lång erfarenhet av   
  att ge stöd i människolivets olika situationer och står till förfogande med sin kunskap och erfarenhet.  
                Anhöriga behöver ta direkt kontakt med pastorskansliet och meddela dödsfallet.  
       Kyrkoherden kontaktar sorgehuset för besök och för att tala om den avlidne. Kyrkoherden har tystnadsplikt.  
  En vacker kyrklig begravning med präst och kantor erbjuds alla medlemmar i våra kyrkor.   

Själaringning till minne om den avlidne ordnas dagen efter dödsfallet eller enligt avtal. 

 

Välkommen med till  

HERRFIKA onsdag 23.10 kl. 14  

med gäst och hembakat av husmor 
 

 i församlingshemmet Birgittagården i Lemland              

       i trevligt herrsällskap tillsammans med 

         kyrkoherde Benny Andersson   

  Nästa ggr 20.11 och 29.1 

 

LOPPIS  

Lördag 9.11 
 

Kl. 11-16  
i  

Birgittagården 
 

Fika till salu. 
 

 
till förmån för LETTLANDShjälpen 

 
 
 

Arr. Missionskretsarna 
Birgittakretsen & Kapellkretsen 

 

Födelsedagsfest 22.11 

    Församlingen bjuder alla som fyllt  

  75 år eller 80 år under året på kalas. 

     Skriv in dagen i         

 din kalender. 

   Inbjudan kommer    

 med posten. 

   Hjärtligt välkommen! 

Församlingens fondbrev 

Församlingen har två fonder för förskönande av 

kyrkogårdarna: Kyrkogårdsfonden vid Lemlands 

kyrka och Blomsterfonden vid Lumparlands 

kyrka som finns till salu på pastorskansliet i 

Lemland samt på begravningsbyråerna. Fond-

brevet Blomsterfonden vid Lumparlands kyrka 

finns även på Matboden i Lumparland.              

Minimipris: 15 euro 


