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Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

06/2019 

  

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

Från midsommar till sista juli 2019: 

Måndagar o. onsdagar 17-20 

 

 
PENSIONÄRSTRÄFF / GENTLEMANNATRÄFF 

 
 Nu närmar sig sommaren och vi kommer att hålla gemensam  
sommaravslutning för pensionärs-, och gentlemannaträffarna. 

Torsdagen den 13 juni kl. 14.00 på Kapellhagen. 
 

Vi hoppas på strålande vackert väder så vi kan vara ute och titta på  
och förtjusas av gamla tiders veteranbilar. 

Därtill får vi möjlighet att bekanta oss med och kanske ta en provtur med en parcykel. 
Vi bjuder på hemlagad potatissallad och grillkorv och kaffe finns givetvis också. 

 
Varma sommarhälsningar från oss på Kapellhagen. 

 
Ps. Om vädret sviker oss alldeles så hittar vi på någon alternativ inomhusaktivitet.  

 
Fotvårdare Britt är givetvis även hon på plats. 

Hjärtligt välkomna  

Skärpning! 
 

Vi från dagis brukar gå till lekparken Hagen och leka ibland. Senast när vi kom dit  
och skulle leka i vårsolen hamnade vi på att städa upp, för där låg både skräp och  

en hel massa cigarettfimpar som inte alls hör hemma i naturen och allra minst i en lekpark. 
Detta har hänt upprepade gånger nu. 

Vi uppmanar nu alla som känner sig skyldiga till denna nedskräpning 
 att ta sitt ansvar och upphöra med dessa dumheter. 

Lämna rent och snyggt efter er när ni har besökt Hagen! 
 

Hälsningar, 
Barnen och personalen på dagis.  
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Vid förra kommunstyrelsesammanträdet ställde sig kommunen 

principiellt bakom en tunnel mellan Svinö i Lumparlands kommun och 

Föglö kommun. Dock poängterades även att samtliga olika alternativ 

behöver utredas grundligt för att få en god överblick över de olika 

alternativens konsekvenser för miljön. Ett samrådsmöte om en eventuell 

tunnel till Föglö hålls den 4 juni. 

I ett helt annat ärende har kommunen även beslutat att besvära sig till 

Högsta förvaltningsdomstolen över landskapsregeringens beslut om 

landskapsandel för grundskolan. Kommunen får under 2019 ungefär 

72 000 euro mindre i sådan landskapsandel jämfört med 2018 trots att 

den problematik med systemet som tvingade landskapsregeringen att 

betala ut totalt 3 000 000 euro i landskapsandelar till kommunerna 

under 2018 enligt mångas mening fortfarande kvarstår. Därmed är det 

behövligt att lagen testas i domstol för att reda ut eventuella oklarheter. 

Kommunen har även tagit fram en rapport över hur stormen Alfrida 

drabbade kommunens verksamheter och hur vi framöver kan förbättra 

beredskapen. Om någon är intresserad av lite kvällslektyr kan denne 

kontakta kommunkansliet för ett exemplar. 

I övrigt får jag hoppas att alla har haft en trevlig vår och att sommaren 

blir en tid för välbehövlig återhämtning. 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Jansryd 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
Vecka 23      
      
Måndag    3 juni  Risgrynsgröt, sylt, pålägg, o. grönsak  
Tisdag    4 juni  Skolan: Grilldag, Kapellhagen o. dagis: Godalådan 
Onsdag    5 juni  Fisk 
Torsdag    6 juni  Makaronilåda 
Fredag    7 juni  Soppa, ost o. frukt  
 
Vecka 24             
Måndag  10 juni  Havregrynsgröt, sylt, pålägg, frukt o. grönsak  
Tisdag  11 juni  Fläskpannkaka m. lingonsylt 
Onsdag  12 juni  Fisk   
Torsdag  13 juni  Grönsakssoppa, ost o frukt 
Fredag  14 juni  Pytt i panna m. stekt ägg 
  
Vecka 25       
     
Måndag  17 juni  Spenatplättar, pålägg o. frukt  
Tisdag  18 juni  Schnitzel o. mos 
Onsdag  19 juni  Fisk  
Torsdag  20 juni  Soppa, ost o. frukt  
Fredag  21 juni  Midsommar 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

Vecka 23       
Måndag    3 juni  Gravad lax m. örtstuvad potatis o. kokt ägg  
Tisdag    4 juni  Godalådan  
Onsdag    5 juni  Fisk 
Torsdag    6 juni  Makaronilåda 
Fredag    7 juni  Soppa  
Lördag    8 juni  Skinkfrestelse + efterrätt 
Söndag        9 juni  Kyckling o. potatis/ris m. sås + efterrätt 
 
Vecka 24               
Måndag  10 maj  Kassler i ugn o. sillfat 
Tisdag  11 maj  Fläskpannkaka m. lingonsylt 
Onsdag  12 maj  Fisk   
Torsdag  13 maj  Grönsakssoppa 
Fredag  14 maj  Pytt i panna m. stekt ägg 
Lördag  15 maj  Grilldag + efterrätt 
Söndag  16 maj  Ugnskorv o.  potatismos + efterrätt 
 
Vecka 25      
Måndag  17 juni  Korvsås/Cheikens gryta 
Tisdag  18 juni  Schnitzel o. mos 
Onsdag  19 juni  Fisk  
Torsdag  20 juni  Soppa 
Fredag  21 juni  Sill, potatis, grillat kött/korv o. potatissallad m.m 
Lördag  22 juni  Midsommarmat + efterrätt 
Söndag  23 juni  Midsommarmat + efterrätt 
 
Vecka 26       
Måndag  24 juni  Janssons frestelse 
Tisdag  25 juni   Skinksås m. pasta/potatis 
Onsdag  26 juni  Fisk i ugn m. kall sås o. potatis  
Torsdag  27 juni  Köttfärslimpa m. potatismos 
Fredag  28 juni  Ärtsoppa o. pannkaka 
Lördag  29 juni  Revbensspjäll o. potatismos + efterrätt 
Söndag  30 juni  Gris innerfilé o. potatisgratäng + efterrätt 

 
Vecka 27 
Måndag    1 juli  Skinkpaj o. sallad 
Tisdag    2 juli  Taco/tortilla  (plockmat) 
Onsdag    3 juli  Rökt fisk o. potatissallad 

 
 

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

för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
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Allmän information om stängning och bemanning under sommaren 
 

På grund av sommarsemestrar håller kommunkansliet stängt vecka 29.  

 

Kommunkansliet kommer även vara stängt följande fredagar under sommarmånaderna: 

• 7.6 från kl. 11.00 

• 26.7 hela dagen 

• 2.8 hela dagen 

 

Det är dock möjligt att vid allmänna brådskande ärenden kontakta kommundirektören på 040 1763 314. 

 

Vid brådskande socialärenden under vecka 29 kan ni kontakta socialnämndens ordförande Pia Eriksson på 0457 

5244 473 så hänvisar hon till lämplig instans. Dessutom kommer Lemlands socialkansli att vara bemannat 

under vissa veckor när socialkansliet i Lumparland inte är bemannat. Läs mer om det i separat annons. 

 

Vid brådskande ärenden som rör fastigheter eller VA kan ni som vanligt ringa jouren på 0457 3435 333. 

Socialkansliet informerar: 
 
Socialkansliet är semesterstängt 1- 22.7.2019. Under tiden 1 – 14.7 sköter socialkansliet i Lemland brådskande 
ärenden, tel.: * 349490.  
15 – 21.7 kontaktas socialnämndens ordförande Pia Eriksson i brådskande ärenden tel. 0457-5244473.  

Trevlig sommar!    

Anslag på den fysiska anslagstavlan upphör 

 
Lumparlands kommun kommer inte längre att anslå kommunala tillkännagivanden på den 

fysiska anslagstavlen nedanför daghemmet. Framöver kommer allt som tillkännages ske på 

kommunens elektroniska anslagstavla. 

 

På följande länk finns den elektroniska anslagstavlan: 

https://www.lumparland.ax/anslagstavla 
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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 

 

 Kom till Kimito – Tule Kemiöön  
      

 Tid/Aika:  06.07.2019    

 Klockan/Kello: 11.00 – 17.00    

 Plats/Paikka: Axxell, Brusabyvägen 1, Kimito/  

              Brusabyntie 1, Kemiö (skyltning 

              vid vägen/ajo-ohjeet pääteiltä) 

Mer information ger Mona Karlsson 0407737830   
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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 9.6.2019. Över 10 barn har 

redan anmält sig. 

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

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. 

Lek och plask för mindre barn 

Det kommer att ordnas Lek och plask för 2 - 4 åringar den 1 - 5.7. Anmälningar görs via nätet, 

på e-kurs www.folkhalsan.fi. 

 

NYTT - utedass vid stranden! 

Som många märkt tog stormen Alfrida strandens utedass med hårda vindar. Nytt dass är på 

väg och heter EcoTeco - ekologisk utedass. Kom gärna med på talkan och bekanta dig med det 

nya utedasset.  

 

Städningstalka på simstranden vid Kapellviken på måndag den 17 juni 

klockan 18.00! 
Alla är välkomna. 

Majblomman 2019 försäljningen  

Det såldes 19 blommar och 19 pins. 

 

Se mer information om Folkhälsans sommaraktiviteter på www.folkhalsan.ax 
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Hemsjukvården Norra och Södra samt Skärgården inför telefonsvarare (TeleQ) i alla kommuner från 4.6.2019, kl. 16. 
Du kan lämna ditt namn och telefonnummer så ringer vi upp dig senare. 

Fasta Ålands kommuner har samma telefonnummer som tidigare men skärgårdskommunerna har nya 
mobiltelefonnummer. Du når hemsjukvården i din kommun på följande nummer och telefontider: 

Norra Ålands hemsjukvård, tfn 0457 529 1123 vardagar 8–9 och 12–13 
(Finström, Geta, Saltvik, Sund) 

Vårdö hemsjukvård och sjukvårdsmottagning, tfn 0457 524 4107 vardagar 12–13 

Södra Ålands hemsjukvård telefontid vardagar 12–13 
Hemsjukvård och sjukvårdsmottagningar: 

• Eckerö tfn 0457 313 5822 

• Jomala tfn 0457 526 7344 

• Hammarland tfn 0457 526 7341 

• Lemland/Lumparland tfn 0457 526 7340 

Skärgården (nya telefonnummer) 
Hemsjukvård och sjukvårdsmottagningar: 

• Brändö tfn 040 846 1313 vardagar 10–11 

• Föglö tfn 0400 780 233 vardagar 12–13 

• Kumlinge tfn 040 510 7298 vardagar 10–11 

• Kökar tfn 040 732 6985 vardagar 9–10 

• Sottunga tfn 040 591 6426 helgfria tis och tors 12–15          

Vid brådskande vårdbehov följ de instruktioner du får då du ringer respektive kommuns 
telefonnummer.  

Vid AKUTA sjukdomsfall ring ALLTID 112 

*** 
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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  
 

är öppnen för säsongen.  
 
 
 
 

Välkommen! 
 

 

DETTA HÄNDER PÅ NYBONDS I KROGSTAD 
 

Nu skall det hyvlas pärtor på Nybonds samt spikas pärtor på lidertaket! 
Kom med och se hur man hyvlar pärtor på gammalt sätt och hur man spikar pärtor på taket på vårt 
 nybyggda lider på gården. Eller vill du vara med och delta i talkan? Du är hjärtligt välkommen. 

Lördagen den 8 juni och söndagen den 9 juni från kl. 9.00. 
Den som deltar aktivt, bjuds på lunch och kaffe. 

 
Vi har öppet för allmänheten från kl. 11.00-16.00. 

     -Gårdsmuseum 
     -Café 
     -Loppis 
 
 

SOMMARÖPPET 
Från och med den 18.6– 20.8.2019 har vi tisdagsöppet från kl. 18.00-21.00 

Då har vi caféet, loppisen och självklart museigården öppen. 
 

Varmt välkomna! 
 
 

Söndagen den 7 juli har vi Gudstjänst vid Nybonds med kyrkkaffe 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 18 juni 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  
 

Servera lyxigt vatten. Byt ut mineralvattnet som kräver en hel del energi för att produceras 
och transporteras. Servera i stället kallt, friskt kranvatten i fina kannor.  
Lägg i is och citrusfrukt, gurka, citronmeliss eller frysta bär.  
Snyggare, billigare och helt klart bättre för miljön. 
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 

1 juli 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 21  

JUNI 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 avdel-

nings kondoleanser 

Lumparlands Marthaförening anordnar: 

Lotteri och brödförsäljning  

Vid Matboden  

Lördagen den 29 juni 

Kl.10-14  

OBS: Endast kontant betalning! 

Välkomna! 

 

 

 

 

 

 

 

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


 

 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Juni-Juli 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 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Seglats med ALBANUS söndag 28 juli 
 

med Sjöfartsförsamlingen. 
 

AVFART kl. 11.30 från Sjökvarteret i Mariehamn. 

 

 

I anslutning till friluftsgudstjänsten   
 i Rödhamn söndag 28 juli kl. 14 har 

församlingen hyrt galeasen ALBANUS 
för en sex timmars seglats. 

 
Anmälan senast torsdag 18 juli  

 
 

till Pastorskansliet tel. 34042 eller   
  e-post: lemland-lumparland@evl.fi 

 

Kostnad t/r 30€ vuxna, 15€ barn (3-12 år). 
Inbetalning till Andelsbanken på Åland  

konto nr. FI 04 5578 0410 0041 22  
eller med kontanter på Pastorskansliet. 

 
 
 
 

 

 
 

SOMMARÖPPET med GUIDE i båda kyrkorna 
 

10 juni - 10 augusti, måndag-lördag kl. 10-16 
 

Ta tillfället i akt att lära känna din kyrka. 
 

Våga fråga! 



 
 
 

              Sommarhälsning från kyrkoherden 

                    Hej lemlänningar, lumparlänningar och sommarålänningar! 

Minns ni Sven-Ingvars låten: ”Sommar, sommar och sol, havet och vinden och doft av 

kaprifol. Sommar, sommar och sol, en himmel så blå som viol.” Denna text samt bandet 

Sven Ingvars är känd av oss ålänningar. Tyvärr lever inte sångaren Sven-Erik 
Magnusson längre, men deras låtar återkommer då sommaren nalkas. 
 

Maj bjöd på ett växlande väder. Inledningen var kall och nu i skrivande stund i slutet på månaden är 
det som högsommar.  Vi stönar och stånkar skall det inte bli riktig sommar snart. Men, varför ha så 

bråttom. Som om inte tiden gick tillräckligt fort.  
 

Tidsuppfattningen var en annan när man var liten. Tiden kändes som en evighet. Livet var ett även-

tyr. Det kan det fortfarande vara. Det behöver inte vara något storslaget. Göra det oväntade, det man 
inte brukar göra till vardags. Det kan vara att bara slå sig ner vid vattnet och titta ut över horisonten 

och drömma sig bort. Där blir man på nått sett ett med det stora hela. Och så är det ju faktiskt. Vi är 
inte ensamma där ute. Vi hör ihop med hela kosmos som är Gud. 
 

Jag tror det är väldigt viktigt att lyssna inåt, att våga vara tystnaden och lugnet inte minst i dagens 
stressade samhälle när vi far runt i väldigt hög fart. När jag kommer till stugan blir jag alltid väldigt 

lugn och trött. Det finns naturligtvis krav, men inte några påtvingade. Det där att bara få vara, är så 
viktigt. Jag har märkt att jag ibland, även på gudstjänster och ofta under psalmer blir så där avslapp-
nad och lite trött. Samma kravlösa kärlek drabbar mig där och då. 
 

Några av oss har förmånen att få semester. Jag tror det är enormt viktigt att vi alla får känna denna 

slöhet och trötthet och verkligen koppla av. Jag tror det är enormt viktigt för oss människor att känna 
oss älskade för dem vi är. Alla har inte förmånen att ha någon nära människa i sitt liv. Men det finns 
någon som älskar oss över vårt förstånd. Någon som kände oss redan i moderlivet, innan vi föddes. 

Någon som vet så mycket om oss att till och med hårstråna är räknade! Någon som älskar oss just  
sådana som vi är!  
 

    Tänk att få vakna tidigt en morgon, 
    Se hur vår sol gör allting så skönt. 
    Jag älskar solen som värmer jorden.  
           Tack, käre Far, för solen du gav.  Ps 921   Benny Andersson 

 

 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

 Trevlig sommar! 

       

   Morgonbön i kyrkan 

     Tidebönen har urgamla rötter. Till morgonbönen Laudes  

  följer vi psaltaren, Bibelns egen bönebok.  

    Vi sjunger och växelläser tillsammans. 

  Möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke i en  

Välkommen till morgonbön onsdag 5 juni kl. 9.00 i Lemlands kyrka 
Laudes nästa gång 4.9. 



   GUDSTJÄNSTER  
 

Sön 2.6 kl. 11 Gudstjänst i Lumpar-

lands kyrka, Benny Andersson. Kollekt: 

Stiftsgården Lärkkulla. 

 

Sön 9.6 kl. 18 Pingstmässa  

i Lemlands kyrka, Benny   

Andersson. Kollekt: Församling-

ens konfirmandarbete. 

 
Sön  16.6 kl. 11 Högmässa i Lumparlands 

kyrka, Benny Andersson. Kollekt: För diakoni-

arbete, Finska Missionssällskapet. 

 

Sön  22.6 kl. 13 Midsommargudstjänst i 

Lumparlands kyrka, Lars Henrik Höglund. 

Kollekt: Rädda barnen på Åland, Matbanken. 

 

Sön  23.6 kl. 14 Friluftsgudstjänst vid 

Norrkulla, Järsö, Benny Andersson. Kollekt: 

Konfirmandarbetet och sociala medier, Kyrkans 

central för det Svenska arbetet. Kaffekorg med. 

 

Sön  30.6 kl. 11 Högmässa i Lumparlands 

kyrka, Liisa Andersson. Kollekt: Domkapitlet i 

Borgå stift. 

 

Sön 7.7 kl. 14 Gudstjänst i  

Nybonds i Krogstad, Lumpar-

land, Liisa Andersson. Kollekt: 

För ett svenskspråkigt kulturar-

bete, Församlingsförbundet. Kaffeförsäljning.  

 

Sön 14.7 kl. 11 Högmässa i Lemlands 

kyrka, Liisa Andersson. Kollekt: Församlingens 

musikarbete. 

 

Sön 21.7 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands 

kyrka, Benny Andersson. Kollekt: Kyrkans dia-

konifond, Kyrkostyrelsen. 

 

Sön 28.7 kl. 14 Friluftsguds-

tjänst i Rödhamn med ALBANUS.  

Benny Andersson. Kollekt: Förbun-

det De Utvecklingsstördas Väl.  

  Se skild ruta. 

 

 

 Min kyrka är nära! 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

INFORMATION och semester 
 

Kyrkoherde Benny Andersson 

Ledig 28.6-14.7, tel. 0457 3434 267   
 

Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson 

tel. 0405 763 807 
 

 

Kantor Ádám Kiss 

Ledig 17.6-4.8/19-25.8 

tel. 0457 343 1770 
 

Kantorns vikarie:  

Jenni Nurmi tel. 040 557 9900 

Vik. 19.6-23.7, 29.7-4.8 
 

Kjell Frisk tel. 0457 342 5552 

Vik. 24-28.7 
 

Roger Syrén tel. 0457 344 9037 

Vik. 19-25.8 
 

Diakoniarbetare Tua Storfors  

Ledig 24.6-4.8, tel. 0457 344 1805 
 

Barn– och ungdomsledare  
Johanna Häggblom 

ledig 29.7-11.8, 19.8-1.9, tel. 0457 3434 265 
 

Församlingsvärdar 

Viola Andersson och Gunvor Ekstrand 

tel. 0405 735 482,  040 776 1735 

Sön 29.7 kl. 14. S:t Olofsmässa i S:t 

Olofs sjöfararkapell i Lemböte, Benny 

Andersson. Kollekt: Ålands prosteris 

vänortsarbete i Ösel. Kaffekorg med. 
 

Sön  4.8 kl. 11 Högmässa i Lumpar-

lands kyrka, Liisa Andersson. Kollekt: 

Gideoniterna i Finland. 
 

Sön 11.8 kl. 11 Högmässa i Lemlands 

kyrka, Benny Andersson. Kollekt: För-

samlingens musikarbete.   

Pilgrimsfärd  

från Jomala kyrka till    

Lemböte kapell. Anmälan 

till Jomala pastorskansli. 

https://openclipart.org/detail/147721/cool-happy-sun


 
TACK 

 

för all gemenskap i de grupper jag arbetat med.  
 

  Föräldra-barn-gruppen  

    träffas igen torsdag 5 sept. kl. 9.30-11.30    

  i församlingshemmet Birgittagården. 
     

Jag jobbar på sommarlägren ni ser här nedan, välkommen med! 
 

  Annars så ses vi i igen höst :-) 
 

  Trevlig sommar önskar jag er alla.  
 
 

 Passa på att vila, simma, leka, läsa och hoppas på härligt väder. 
 
 

   Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Barn och ungdom 

SKOLSTART 

 

 

 
 

Barngudstjänst  

med VÄLSIGNELSE av  

FÖRSTA KLASSISTER 

söndag 18 augusti kl. 18           

i Lumparlands kyrka 

Vi delar ut BARNENS BIBEL 

 

 

 

 

 

 

 och bjuder på saft och smått. 



          

         Terminavslutning med 
  

    HERRFIKA utfärd och överraskning  
     

     onsdag 5.6 kl. 14      

      Välkommen med i ett trevligt herrsällskap       

  tillsammans med kyrkoherde Benny Andersson  

    Samling vid församlingshemmet i Lemland  

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

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

  PENSIONÄRSLÄGER i LEMBÖTE 
Mån-onsdag 19-21 augusti 2019 

Anmälan senast 1 augusti till  
Pastorskansliet i Mariehamn tel. 5360 

      ge personuppgifter, adress, diet, delat rum och med vem.  
 

Kostnad för logi och alla måltider 60€. 
Välkommen med hälsar 

diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 0457 3441805  

       

TACK för denna termin 

 Tack alla i MISSIONSKRETSARNA och andra som hjälpt till vid olika tillfällen. 

Önskar alla en välsignad sommar. 

Välkommen igen. 

Diakoniarbetare Tua Storfors 

VECKOPROGRAM 
 

ONSDAGAR   

  Sveagården kl. 13.30, den  5.6, 19.6, 3.7 Andakt,  17.7 HHN,  31.7 Andakt,  14.8 HHN,  28.8 Andakt 
   

TORSDAGAR 

  Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, den  13.6 HHN,  27.6, 11.7 Andakt,  25.7 HHN,  8.8 Andakt,  22.8 HHN     

 

FREDAGAR  

  Kapellhagen kl. 13.30, den 7.6, 5.7 Andakt,  19.7 HHN,  2.8 Andakt,  16.8 HHN,  30.8 Andakt 

SOMMARKONSERTER 
 

  Tisdag 25 juni kl. 20.00 i Lemlands kyrka 
  Ålands orgelfestival, den romantiska orgeln  
  Ferruccio Bartoletti, Italien 
 

 

  Torsdag 4 juli kl. 19.00 i Lumparlands kyrka 
  Duo Vindaum 
 

  Tisdag 6 augusti kl. 19.00 i Lemlands kyrka 
  Pilgrimskvartetten 
 


