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Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

12/2019 

  

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 
Torsdagen den 26 december kl. 14.00  

på Kapellhagen. 
 
 

Nya och ”gamla” gentlemän  
alla är ni hjärtligt välkomna. 

 
Kaffe med dopp utlovas. 

 
Personalen. 

 
 
 
 
 
 
 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
 Torsdagen den 12 december  

på Kapellhagen kl. 14.00. 
 

I dag får vi besök av skolans Lucia   
och så kommer vi även att ha lotteridragning.  

  
Kaffe med tilltugg i vanlig ordning. 

 
Fotvårdare Britt finns på plats. 

 
Hjärtligt välkomna,  

Personalen på Kapellhagen.  
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Inför kommunstyrelsens andra behandling av förvaltningens 

budgetförslag ser Lumparlands kommun ut att budgetera för ett 

underskott på ca 130 000 euro med ett positivt årsbidrag på ca 70 000 

euro. Nuvarande budgetsituation på Åland visar att endast en 

kommun budgeterar ett positivt resultat för 2020. Endast fem 

kommuner har ett positivt årsbidrag. Utan Mariehamns stad så har de 

åländska kommunerna ett negativt årsbidrag på 0,6 miljoner euro, 

vilket får anses anmärkningsvärt. Visserligen har ingen förutom 

staden fastställt sin budget för 2020 men budgetläget ser helt klart 

prekärt ut.  

Lumparlands kommun är en av få kommuner som faktiskt budgeterar 

ett positivt årsbidrag, men i sammanhanget kan nämnas att det 

fortfarande är mycket svårt att budgetera den kommunala 

inkomstskatten på grund av att mycket små förändringar i demografin 

eller i den förda skattepolitiken på regional och nationell nivå kan 

göra en relativt stor skillnad på vad som flyter in till kommunen. 

Därmed behöver vi fortsättningsvis hålla god kontroll över ekonomin 

där satsningar och inköp noga avvägs. Kommunen har inte haft ett 

positivt resultat sedan 2017 och framöver kommer kommunen behöva 

ett positivt resultat för att balansera ekonomin. 

Till er i kommunen som deltog vid festen på Furuborg den 8 

november får jag tacka för den trevliga tillställningen. Det får vi utan 

tvekan göra om, senast om fyra år när kommande mandatperiod tar 

slut. 

Det här är det sista infobladet för året, så jag får önska alla en god jul 

och ett gott nytt år! 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Jansryd 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
Vecka 49      
      
Måndag    2 december  Havregrynsgröt, sylt, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag    3 december  Pasta o. köttsås 
Onsdag    4 december  Fisk 
Torsdag    5 december  Lov 
Fredag    6 december  Lov  
 
Vecka 50      
      
Måndag     9 december    Fyrkornsgröt, äppelsylt, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag   10 december  Goda lådan 
Onsdag   11 december  Fisk 
Torsdag   12 december  Köttfärslimpa o. potatis m. sås 
Fredag   13 december  Köttsoppa, ost o. frukt 
 
Vecka 51      
      
Måndag   16 december  Mannagrynsgröt, saftsoppa, kokt ägg, frukt o.  
       grönsaker  
Tisdag   17 december  Korvgratäng  
Onsdag   18 december  Skolan har julfest (lediga på dagen), KPH/dagis öppet 
Torsdag   19 december  Julmat   
Fredag   20 december  Tomtarnas gröt, skinka, grönsaker o. mandarin 

 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

 
Vecka 49      
Måndag    2 december  Fisk   
Tisdag    3 december  Köttsås o. pasta  
Onsdag    4 december  Fisk  
Torsdag    5 december  Ugnskorv o. mos 
Fredag    6 december  Spenatsoppa   
Lördag    7 december  Makaronilåda 
Söndag    8 december  Schnitzel o. klyftpotatis 
  
Vecka 50      
Måndag    9 december    Soppa  
Tisdag  10 december  Goda lådan 
Onsdag  11 december  Fisk 
Torsdag  12 december  Köttfärslimpa o. potatis m. sås  
Fredag  13 december  Köttsoppa  
Lördag   14 december  Leverlåda m. lingonsylt 
Söndag  15 december  Kassler o. potatisgratäng 
  
Vecka 51      
Måndag  16 december  Sjömansbiff  
Tisdag  17 december  Korvgratäng 
Onsdag  18 december  Öppet 
Torsdag  19 december  Julmat   
Fredag  20 december  Tomtarnas gröt o. skinka 
Lördag  21 december  Janssons frestelse  
Söndag  22 december  Sill o. potatis m. ägghalvor o. kall sås 
  
Vecka 52      
Måndag  23 december  Grönsaksbiffar  
Tisdag  24 december  Risgrynsgröt o. smörgås m. julskinka  
Onsdag  25 december  Julmat 
Torsdag  26 december  Julmat 
Fredag  27 december  Potatis o. purjosoppa m. bacon 
Lördag  28 december  Skinksås o. pasta/potatis 
Söndag  29 december  Revbensspjäll o. potatismos 

 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
Lunchbeställningen samt meddelande om ev. allergier bör göras senast två vardagar i förväg  

för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
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Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 17 december 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  
 

 

   Ge bort upplevelser snarare än onödiga prylar. Mycket smartare 

   för klimatet och oftast väldigt uppskattat. Ännu bättre att ge bort  

       pengar, vaccinationer, skolböcker eller något annat till välgörenhet.  

 Frivilligorganisationer erbjuder den här typen av julklappar. 

Kommunkansliet håller julstängt 
 

På grund av vintersemestrar håller kommunkansliet stängt den 27 december. 
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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! 

Utbildning för framtida förtroendevalda 
 

Är du nyinvald i kommunfullmäktige eller funderar du på att ställa dig till förfogande som ledamot i någon 

eller några av kommunens nämnder? För en bra start på det viktiga arbetet som förtroendevald anordnar 

kommunförbundet i januari en utbildning för åländska förtroendevalda. 

 

Det kommer finnas tre olika tillfällen: 

 

− Kumlinge 28.1, klockan 17-19 (kommunkansliet, Kumlingevägen 323b) 

− Jomala 29.1, klockan 17.30 – 20.30 (Kyrkby högstadieskola, Skolvägen 5) 

− Jomala 30.1, klockan 17.30 – 20.30 (Kyrkby högstadieskola, Skolvägen 5, streamas också) 

 

Läs mer och anmäl dig redan nu på https://kommuntorget.fi/aland2020/. 
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Tack till alla som besökte vår Julmarknad  

med grötlunch på Furuborg den 23/11! 

Det var en härlig julstämning med många 
försäljare och besökare, vi hoppas vi kan 

arrangera en liknande marknad även nästa år. 
Fin musikunderhållning av 

Lumparlandsstråkarna. 
Vinnare av 2 st. julbord på Ångbåtsbryggan är en  

rosa lott, serie P, nr. 33. Grattis!  
Tack till alla som köpt lotter! 

Stort tack till alla sponsorer, försäljare och alla 
andra som hjälpt till så att det blev en lyckad 

tillställning. 
 

Lumparlands Ungdomsförening r.f. 
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Nyårsfirande ! 
 

 
ANVÄNDNING AV FYRVERKERIPJÄSER  

 

Felaktig användning av fyrverkeripjäser kan leda till allvarliga person- eller egendomsskador för användaren själv eller 

utomstående. 

 

1) Följ begränsningarna för användningstiden. Fyrverkeripjäser får användas på nyårsnatten mellan  

kl. 18-02. Övriga tider ska en anmälan lämnas in till den lokala räddningsmyndigheten. 

 

2) Använd inte fyrverkeripjäser om du är alkoholpåverkad. Du ansvarar för följderna oberoende av ditt tillstånd. 

 

3)  Välj ut avfyrningsplatsen med omsorg så att användningen inte medför fara för människor, byggnader, fordon 

eller annan egendom. Undvik också att orsaka oskäligt störande för t.ex. människor och hus- eller sällskapsdjur. 

Lämplig plats för fyrverkeri är utkanterna av lite mer avlägset liggande öppna platser som åkrar, olika slags 

planer, stora tomma parkeringsområden, vattenområden och liknande platser där pjäserna kan riktas mot ett 

säkert håll. Använd en lämplig hållare eller stöd när du avfyrar raketer.  

Fyrverkeriet blir också mer effektfullt om flera personer samlas till en plats för att använda pjäserna. 

  

4) Läs bruksanvisningarna som medföljer produkten i god tid före användningen och följ dem. 

  

5) Det är obligatoriskt att använda skyddsglasögon när du använder pjäser. 

 

  

6) Du får aldrig: 

* tända sådana fyrverkeripjäser inomhus som är avsedda för utomhusbruk.  

* avfyra pjäser från en bostadsbalkong eller ett fönster.   

* tända pjäsen i din hand, förutom om det i anvisningen uttryckligen sägs att det är tryggt.  

* rikta pjäsen eller kasta en tänd pjäs mot andra människor, byggnader, annan egendom eller   brännbara 

ämnen.   

* överlåta pjäser till minderåriga. 

 

7) Se till att inte skräpa ner miljön – städa efter dig. 

 

 

Fyrverkeripjäser får inte förvaras i vindsutrymmen, i källarförråd eller utrymmen som är i gemensam 

användning. 

 

 
God Jul och Gott Nytt År ! 

 

Räddningschef  

Lennart Johansson  

lennart.johansson@jomala.ax  

tel 329 132    

 

Brandinspektör 

Thomas Mattsson 

thomas.mattsson@jomala.ax 

tel 329 175 
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Till förtroendevalda i kommunen! 

 

Arvodena för 2019 kommer att betalas ut 31.12.2019. Vänligen lämna in ditt skattekort 

senast 16.12.2019 -annars dras det 60% skatt. 

Skattekortet lämnas in till mig eller skickas per e-post på adressen 

sofi.lundberg@lumparland.ax  

 

Jag vill samtidigt passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 

Hälsningar, Sofi 

Byråsekreterare/löneräknare  

 

Socialkansliet informerar: 

 

Socialkansliet är semesterstängt nyårsafton 31.12.2019.  

 I brådskande ärenden kontakta socialkansliet i Lemland, tel.: *349440. 

 

Gott Nytt År! 

 

INFÖR JULEN 

Tänk på att glansigt papper är behandlat och inte går att sortera  

som papper. Glansigt papper ska sorteras som brännbart avfall. 

Packa i stället in dina paket i ”icke glansigt” papper tex. tidningspapper 

så kan du sortera det som papper. 

Hej! 
På onsdagar är de som vill välkomna till Lumparlands bibliotek                 

för att fika och handarbeta. Vi öppnar 17, stänger 20.                               
Man kommer när man vill och stannar så länge man kan/vill.  

Välkomna! 
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Här är vårens kursutbud för seniorer vid Folkhälsan på Åland. 

- Observera att de som deltagit i kursen under hösten har förtur vilket 

gör att vissa kurser snabbt kan bli fyllda.  

Öronakupunktur enligt NADA. Måndagar: 13.01 -23.03, kl. 10.00 -11.30. 10ggr. 

50€. Ledare: Erika Borenius-Kankkonen. 

NY! Öronakupunktur enligt NADA. Torsdagar: 30.01 -09.04, kl. 10.30 -12.00. 

10ggr. 50€ Ledare: Erika Borenius-Kankkonen. 

Shindo för seniorer. Måndagar 27.01-30.03, kl. 13.00–14.00. 10ggr. 70€. 

Ledare: Ann-sofi Olsson 

Sittgymnastik. Tisdagar: 21.01- 21.04, kl. 10.00- 11.00. 14 ggr. 98€. Ledare: 

Annette Hagman 

Kaffe med dopp. Tisdagar 21.01- 21.04, kl 13.00- 14.00. 14 ggr. 133€. Ledare: 

Annette Hagman 

NY! Tai Chi för seniorer. Onsdagar 8.1 – 1.4, kl 14.30 -16.00. 12ggr. 84€. Ledare: 

Therese Österlund. 

NY! Arm Stark. Onsdagar. Start 15.1, kl. 11-11.45. 12ggr. 84€. Ledare: Maria 

Fjäder 

Starka män 70+. Torsdagar. Start 16.1, kl. 11.00- 11.45. 12ggr. 84€. Ledare: 

Markus Palm 

Starka kvinnor 70+. Torsdagar. Start 16.1,kl. 10.00–10.45.  12ggr. 84€. Ledare: 

Johanna Lundberg (Fullsatt) 

Starka kvinnor 70+. Fredagar. Start 17.1,kl. 10.00- 10.45.  12ggr. 84€. Ledare: 

Maria Fjäder 

Starka kvinnor 80+. Fredagar. Start 17.1, kl. 11.00–11.45. 12ggr. 84€. Ledare: 

Maria Fjäder 

Yoga för seniorer. Fredagar 17.01- 03.04, kl. 10.30–11.45. 12 ggr. 84€. Ledare 

Birgitta Gustafsson (fullsatt)   
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Träffar för närståendevårdare: 6.2, 5.3, 2.4, 7.5  kl.13.00 -15.00. I Folkhälsans 

Allaktivitetshus, Skeppargatan 11. Ledare Annette Hagman 

Under våren kommer även HERRliga gruppen, Samtalscafé och spelhelger 

fortsätta. Håll utkik efter dessa i lokaltidningarnas kalenderfunktioner. 

Varje månad hålls även seniorcafé i Allaktivitetshuset och med jämna 

mellanrum olika musikframträdanden kvällstid. 

Håll även utkik efter nya kurser och aktiviteter som händer under våren. Du 

hittar information om vad nytt som är på gång på Folkhälsan på Ålands 

hemsida, facebooksida och vi syns även i lokaltidningarna under Kalendern och 

OBS! Det händer.  

Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper 

dig att hitta aktiviteter, även utanför Folkhälsan, som kanske kan sätta till 

guldkant på din vardag. Hjälpen är kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig 

med frågor aktivitetslots Annette Hagman tfn 52 70 63, e-post: 

annette.hagman@folkhalsan.ax.  

För frågor och anmälan till ovanstående kurser, kontakta koordinator för äldre 

och hälsa tfn: 52 70 43, e-post: erika.borenius.kankkonen@folkhalsan.ax eller 

aktivitetslots tfn: 52 70 63 e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax  

Du kan också anmäla dig till kurserna på ”Folkhälsan på Åland”s hemsida: 

https://www.folkhalsan.fi/aland/ 

 

 

 

LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 
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Nästa infoblad utkommer  
tisdagen den 

7 januari 2020 
 

 
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  

DECEMBER 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 

 

December 2019—Januari 2020 

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 

     

 
 
 
 
 

 

TRIOLENs 

Julcafé 10.12 kl. 19 

I församlingshemmet 

Birgittagården  

i  Lemland 

20.12 kl. 19 i Lemlands kyrka 
         HANS MARTIN 
       Ramona Nordberg 
          Tom Käldström 
    Markus Stara 

  De Vackraste Julsångerna 
 Fredag 6.12 kl. 18 i Lemlands kyrka 
  Självständighetsandakt med Benny                       
Andersson, Ádám Kiss och Personalkören. 

           Glögg och pepparkakor i Kyrkstallet efteråt. 
 

   Söndag 22.12. kl. 18 i Lumparlands kyrka 
 Gudstjänst med Benny Andersson och Ádám Kiss.     

 

       Glögg och pepparkakor bak i kyrkan efteråt. 
 

    Ge en julgåva som förändrar barns liv.  
Du kan bidra vid kollekten i kyrkan eller ge en summa via SMS tel. 16155 skriv:  JUL10, JUL15, JUL20 eller JUL40. 

Du kan också ge en valfri summa via MobilePay på numret: 61408 eller  
via nätet: www.devackrastejulsangerna.fi    



 

VESPER   

onsdag 4.12 kl. 18 i Lemlands kyrka 

med kyrkoherde Benny Andersson, diakoniarbetare Tua Storfors och kantor Ádám Kiss. 
  Vi växelläser ur Psaltaren, Bibelns egen bönebok.  

   Möjlighet till förbön, skriv på en bönelapp, så tar vi med den.  
 

      Efter nyår Vesper onsdag 5.2 kl. 18 

  Advents– och nyårshälsning från kyrkoherden 
 

 

Från nyår till nyår. 
 

Precis där befinner vi oss. I tiden mellan kyrkans och världens nyår. Där i mörkret växer 
människans längtan. En längtan bort till något bättre, en längtan vidare till någonting ro-
ligt, en längtan efter mening, efter något som kan fylla tomrummet i själen. En längtan att 
vara behövd, att få bekräftelse. Inte konstigt att advent väcker genklang i folksjälen. 
 

Vi önskar att snön kommer, att tomten kommer, att ljusen kan hålla de mörkaste tankarna 
borta, att julafton inte kommer vara fylld av konflikter, att vi för en gångs skull ska våga 
släppa jargongen och säga som det är till varandra: hur mycket du faktiskt betyder för 
mig. Och egentligen är det väl så att den största längtan är den som handlar om att relat-
ionerna ska få bli hela. Att vara älskad. 
 

Barnet i krubban, som blev Kristus konungen har förvandlat miljoner människors liv och 
påverkat historien i hela vår värld. Men det visar också på, att du och jag inte är betydel-
selösa i den här världen. Så ofta kan vi uppleva oss värdelösa. Vi tänker att vår insats 
inte har någon betydelse. Eller vi upplever att utmaningarna är för överväldigande.  
 

Låt oss i tillit vända oss mot barnet i krubban, som vill ge av sitt liv och låta det flöda ut 
genom dig och mig till andra. Så kära vänner, stanna upp, stilla dig! Känn friden och kär-
leken som strömmar emot dig. Du är älskad, du är sedd, var inte rädd! 

Vi kan tycka att mörkret är så kompakt, men ”Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart”! 
Och hur mörkt det än är, så lyser det minsta ljus upp sin omgivning:  
 

 ”Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det”  (Joh. 1:5) 
 

  God jul och Gott nytt år önskar jag er alla. 
   

      Välkommen till kyrkan. 

     Benny Andersson 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

I väntans tider - Glad Advent! 



  

   GUDSTJÄNSTER  
 

Sön 1.12 kl. 11 ADVENT, Familje-
gudstjänst i Lemlands kyrka, Benny 
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Finska 
Missionssällskapet för fred och försoning. 
 

 

Sön 8.12 kl. 11 Barngudstjänst på 
Solkulla, efteråt julgröt och julpys-
sel. Se skild annons.  

 

Sön 15.12 kl. 11 Högmässa i Lem-
lands kyrka, Benny Andersson, Ádám 
Kiss. ’Bered väg för konungen’. Kollekt: 
KRAN, Hjälp till missbrukarvård. 
 

 

Sön 22.12. kl. 18 Gudstjänst med 
De Vackraste Julsångerna i Lumpar-
lands kyrka med Benny Andersson, 
Ádám Kiss. Kollekt: Universal 
Day of Prayer for Students.  

 
Sön 29.12 kl. 18 Kvällsmässa i Lum-
parlands kyrka, Benny Andersson, Ádám 
Kiss. Kollekt: Luthersk Inremission. 

 Min kyrka är nära! 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

      JULHÖGTIDEN 
 

JULAFTON 24.12 

Kl. 12  Julbön i Lumparlands kyrka, 
Benny Andersson, Á Kiss. Musik och sång, Kjell 
Frisk och Catherine Frisk-Grönberg. Kollekt: 
Bistå flyktingar, Kyrkans Utlandshjälp 
  

Kl. 14 Julbön i Lemlands kyrka, Benny 
Andersson, Á Kiss, Musik och sång, Kjell Frisk 
och Catherine Frisk-Grönberg. Kollekt: För att 
bistå flyktingar, Kyrkans Utlandshjälp. 
 

Kl. 23 Julnattsmässa i Lemlands 
kyrka, procession, Benny Anders-
son, Ádám Kiss, Johanna Häggblom. 
Musik och sång, Kjell Frisk och Catherine Frisk
-Grönberg. Kollekt: Stiftelsen Hemmet. 
 

JULDAG 25.12 

Kl. 9 Julotta i Lumparlands kyrka, Benny An-
dersson, kantor Roger Syrén. Kollekt: Församlingens 
diakonifond. 
 

ANNANDAG JUL 26.12  

Kl. 9 Pilgrimsvandring från Lemböte läger-

gård till andakt kl. 12 Lemlands kyrka med 

pilgrimsledare Bengt Grunér, tel. 0407658155. 
 

kl. 14 Högmässa i  Norrkulla, Järsö, Benny  
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Eftervård av utsatta 
för människohandel genom föreningen Elpida. 

 

Nyårsdag 1.1 kl. 18 Gudstjänst i Lemlands kyrka Mårten Andersson, Ádám Kiss. Kollekt:  KRAN,  
för att stöda och samordna det kristna missbrukarvårds– och drogförebyggande arbetet. 
           

Söndag 5.1 kl. 18 Gudstjänst i Lumparlands kyrka Mårten Andersson, Ádám Kiss.  
Kollekt: Socialmissionen på Åland.   
     

Trettondagen 6.1 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, procession, Benny Andersson, Ádám Kiss.  
Kollekt: Finska Missionssällskapet, för församlingsarbete i olika länder. 
 

Söndag 12.1 kl. 11 Dopmässa i Lumparlands kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss.  
Kollekt: Retreatgården Snoan, Församlingsförbundet. 
 

Söndag 19.1 kl. 11 Taizégudstjänst i Lemlands kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss.  
Kollekt:  Ekumeniska rådet i Finland. 
        

Söndag 26.1 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka Liisa Andersson, Ádám Kiss.  
Kollekt:  Lärkkullastiftelsen för lekmannautbildning och ledarskapsutbildning för ungdomar. 
 

Söndag 2.2 kl. 11 Taizémässa i Lemlands kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss.  

      Tack för det förgångna året med önskan om   
      Ett välsignat gott nytt år 2020    

JUL  
se ruta  
bredvid 



      Ålands unga kyrka 
 är ett samarbete mellan åländska församlingars ungdomsarbete  

för ungdomar på hela Åland som är konfirmerade.  

 Under evenemang på FB hittar du: 

- Julövernattning 14-15 december   

- Ungkväll fredag 17.1 kl. 18 i Jomala församling 

- Ungdomens kyrkodagar 23-26 januari i Lärkkulla 

 

Barngudstjänst 

söndag 8.12 kl. 11 på Solkulla 

med Benny Andersson, Johanna        
Häggblom och Ádám Kiss. Kollekt:  

För församlingens barnverksamhet. 

 Gröt och julpyssel efteråt. 

 Södra Lemlands Marthaförening serverar julgröt och    

församlingen står för julpyssel för barn och vuxna tillsammans.  

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

 

      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. 5.12, 12.12 och julavslutning 19.12 sedan juluppehåll. 
  Välkommen igen i nya året 9.1, 16.1, 23.1, 30.1, 6.2. 
 

 

För kännedom gällande  

Hjälpledarskolningshelg 7-9.2. Plats meddelas senare. 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Verksamhet för barn och unga! 

 

INFO till konfirmanderna 
Inkommande skriftskolsläger 13-15 dec, 17-19 jan och 31 jan-2 feb 



 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

Mission och diakoni för hjälp till behövande 

 

VECKOPROGRAM med Benny Andersson, Ádám Kiss och Tua Storfors 
 

ONSDAGAR   

  Sveagården kl. 13.30 Andakt 4.12, HHN 18.12, HHN 15.1, Andakt. 29.1. 

  Birgittakretsen i Kapellhagen, se fredag 13.12.   

  Efter nyår 22.1 och 5.2 i Birgittagården. 
   

 

TORSDAGAR 

  Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, HHN 12.12, HHN 9.1, Andakt 23.1, HHN 6.2.   

 

 

FREDAGAR  

  Kapellhagen kl. 13.30, HHN 20.12,  Andakt 3.1, HHN 17.1, Andakt 31.1. 

  Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30, gemensamt med Birgittakretsen 13.12.  

  Efter nyår 22.1 i Birgittagården och 7.2 i Kapellhagen. 

Välkommen till JULLUNCH för församlingsmedlemmar 

 

 

 
   

onsdagen den 18.12 kl.12.00 på Lemböte lägergård 
med Lotteri. Skjuts ordnas. 

 

Anmälan senast tisdag 10.12 till Pastorskansliet tel. 34042 
eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi 

    

  Insamling till Matbankens julutdelning 
        En låda står vid ingången i KEA market i Lemland, 

 Matboden i Lumparland och i Pastorskansliet. 
 
 

     Torrvaror och hygienartiklar tas emot 7-17 december     

   TACK för alla bidrag  
 

 hälsar diakoniarbetare Tua Storfors tel. 04573441805 

       

      Julen närmar sig  
     

    och därmed också levnadskostnaderna. 
 

        Behöver du ett ekonomiskt bidrag, så finns det medel   
    

   att söka för ensamstående och barnfamiljer m.fl.  
 

    Diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 04573441805  



        KONTAKTUPPGIFTER 
  

Kyrkoherde Benny Andersson  (ledig 28.12 - 

5.1.2020) (21-28.1.2020)  tel. 0457 3434 267  

Kyrkoherdens vikarie: Mårten Andersson 
(1.1 - 5.1.2020) tel. 050 302 5825 
 
 

Kyrkoherdens vikarie: Liisa Andersson 
(22-26.1.2020) tel. 0405 76 38 07  
 
 

Kantor Ádám Kiss (ledig 25.12) 
tel. 0457 343 17 70 
 

Kantorns vikarie Roger Syrén (25.12) 
tel. 0457 344 9037 
 
 

Diakoniarbetare Tua Storfors  
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 
 
 
 

Husmor Christina Johansson 
Birgittagården tel. 34382 
 
 
 

Församlingsmästare Karl Fredrik Söderman  
tel. 0407 68 57 62 

 

Stort TACK alla 
som bidragit med varor till Lettland 

 

Behovet av hjälp är större än vi tror. 
Med direkt utdelning från hand till hand genom Sune 

Häggblom får vi direkt respons.  
 

Stort TACK därifrån tillbaka till oss. 
 

Vi önskar alla en välsignad julhögtid. 
 

Diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 0457 3441805  

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

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 De fina JULKRUBBORNA  

     med Maria, Josef och Jesusbarnet, 
 änglarna, herdarna och djuren  
   finns vid julhögtiden i Lemlands kyrka 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

           och Lumparlands kyrka 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Läs om julkrubbor i Sanct Olof 2019 

 
Välkommen till nyårets första 

 

HERRFIKA onsdag 29.1 kl. 14 med hembakat 
    

       
     av husmor i församlingshemmet Birgittagården i Lemland                

     tillsammans med kyrkoherde Benny Andersson  


