
 

INFOBLAD 

V6 MÅNDAG 3 FEBRUARI 2020. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

02/2020 

  

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 
 

Torsdagen den 27 februari kl. 14.00.  
är det åter dags för alla glada gentlemän  

att träffas på Kapellhagen  
över en kopp kaffe med tilltugg.  

 
 

Hjärtligt välkomna 
 

Personalen  
 
 
 
 
 
 

 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
 

 Hjärtligt välkomna  
på pensionärsträff till Kapellhagen  

torsdagen den 13 februari kl. 14.00.   
 

Programmet inför träffen  
är i skrivandets stund inte helt fastslaget  

så det får bli en överraskning. 
 

Det vi däremot kan lova är att  
fotvårdare Britt finns på plats  

och att kaffe med dopp serveras. 
  
  

Personalen på Kapellhagen.  
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Vid publiceringen av detta infoblad bör kommunstyrelsen ha 

föreslagit medlemmar och representanter för kommunens olika 

organ. Kommunfullmäktige förväntas formellt utse de föreslagna 

personerna vid sitt sammanträde 5.2.2020.   

På grund av att kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst 

från och med 1.1.2021 tar över ansvaret för kommunernas 

socialvård finns behov att tillsammans med Lemlands kommun 

diskutera eventuella samarbeten inom områden barnomsorg och 

äldreomsorg. Förhoppningsvis kan konstruktiva diskussioner 

föras inom våren så att kommuninvånare under hösten vet hur 

kommunens framtida organisation kommer att se ut och till vilka 

personer man ska vända sig vid behov av någon form av 

kommunal service. 

Från början av det nya året har vi en ny bibliotekssekreterare på 

biblioteket som vi hoppas ska trivas i kommunens förvaltning. Ta 

gärna en sväng förbi biblioteket för att hälsa och kanske låna en 

ny spännande bok. Biblioteket har även nya öppettider som ni kan 

läsa om på infobladets förstasida. 

Avslutningsvis kan nämnas några ord om det nya 

regeringsprogrammet. Det ser ut att vara ett mer kommunvänligt 

regeringsprogram och jag tror på en konstruktiv dialog mellan 

landskapet och kommunerna vilken bör ha som målsättning att 

skapa ännu bättre tillvaro för alla som bor eller besöker Åland. 

 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Jansryd 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
Vecka 6      
      
Måndag      3 februari  Risgrynsgröt, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag      4 februari  Ugnskorv o. mos   
Onsdag      5 februari  Fisk 
Torsdag      6 februari  Köttgryta 
Fredag      7 februari  Fisksoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 7      Kapellhagens önskemat    
      
Måndag   10 februari    Fläsksås o. potatis  
Tisdag   11 februari  Rotmos o. fläsklägg 
Onsdag   12 februari  Fisk 
Torsdag   13 februari  Pannbiff m. löksky 
Fredag   14 februari  Spenatsoppa, ost o. frukt 
 
Vecka 8      
      
Måndag   17 februari   
Tisdag   18 februari   
Onsdag   19 februari  Sportlov 
Torsdag   20 februari     
Fredag   21 februari   
 

 
Vecka 9      
      
Måndag   24 februari  Havregrynsgröt, äppelmos, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag   25 februari  Godalådan 
Onsdag   26 februari  Fisk 
Torsdag   27 februari  Kycklinggryta 
Fredag   28 februari  Maletsoppa, ost o. frukt  
 

 
 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

 
Vecka 6      
      
Måndag     3 februari  Dillkött  
Tisdag     4 februari  Ugnskorv o. potatismos   
Onsdag     5 februari  Fisk 
Torsdag     6 februari  Köttgryta 
Fredag     7 februari  Fisksoppa  
Lördag     8 februari  Spagetti o. köttsås 
Söndag       9 februari  Kyckling o. ris 
 
Vecka 7      Kapellhagens önskemat    
      
Måndag  10 februari    Fläsksås o. potatis  
Tisdag  11 februari  Rotmos o. fläsklägg 
Onsdag  12 februari  Fisk 
Torsdag  13 februari  Pannbiff m. löksky 
Fredag  14 februari  Spenatsoppa 
Lördag  15 februari  Fiskbiffar o. potatis 
Söndag  16 februari  Innerfilé o. potatisgratäng 
 
Vecka 8      
      
Måndag  17 februari  Makaronilåda  
Tisdag  18 februari  Leverkalops o. potatis 
Onsdag  19 februari  Ugnslax o. potatis 
Torsdag  20 februari  Pytt i panna m. stekt ägg   
Fredag  21 februari  Ärtsoppa m. fläsk 
Lördag  22 februari  Köttbullar o. potatismos 
Söndag  23 februari  Korvsås o. potatis 
 
Vecka 9      
      
Måndag  24 februari  Fisksoppa  
Tisdag  25 februari  Godalådan 
Onsdag  26 februari  Fisk 
Torsdag  27 februari  Kycklinggryta 
Fredag  28 februari  Maletköttsoppa  
Lördag  29 februari  Ugnskorv o. potatismos 
Söndag    1 mars   Rotmos o. fläsklägg 

 
Med reservation för ändringar. 

Lunchbeställning bör göras på telefonnummer: 0457 313 556 
senast två vardagar i förväg för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
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BARNOMSORG TILL HÖSTEN 2020 

Ansökan om barnomsorg, inklusive fritidshem för skolbarn, kan lämnas in 

när som helst under året, men för att underlätta planeringen inför läsåret 
2020 - 2021 ser vi gärna att Ni lämnar in Er ansökan senast torsdagen 
den 12 mars 2020. 

Ansökan görs för barn som inte har barnomsorg och för barn som vill 
ändra vårdkategori samt även för sommarbarnomsorg för skolbarn. 

Ansökningsblanketter fås från socialkansliet, daghemmet Videungen och 
via kommunens hemsida. 

All barnomsorg sker vid daghemmet Videungen på Lumpovägen 33. 

Av ansökan behöver det tydligt framgå det uppskattade vårdbehovet, 
dvs. heltidsvård (100 % alt. 80 %), halvtid (upp till 60 % 5h/dag, eller 
max. 25h/v), alternativ för- och/eller eftermiddagsvård (s.k. fritidshem). 
 
Ansökningsblanketter finns att hämta på daghemmet Videungen, på 
socialkansliet och via kommunens hemsida: 
www.lumparland.ax/sv/barn_skola/barnomsorg 
 
För ytterligare information kontakta daghemsföreståndaren tfn: 35 90 45 
eller socialsekreteraren tfn: 35 90 22. 
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Lumparlands Ungdomsförening ber igen om hjälp med kronorna till 

midsommarstången vid Furuborg. 
 

Furuborg har varit och är en viktig samlingsplats för firande av midsommar men 

för att kunna förverkliga detta anhåller vi även i år om Lumparlänningarnas stöd 

och hjälp med att binda midsommarkronorna. 

Vi hoppas byarna kan delta som tidigare år och de byar som har svårigheter att 

kunna göra sina kronor hoppas vi att kan komma till Furuborg för att där 

gemensamt med andra kronbindare kunna göra de fina kronorna. 

Midsommarstången har tagits ner och LuUF planerar att starta kronbindningen 

på Furuborg den 6 februari kl. 18:30 och därför bjuds alla in att komma med 

eller att hämta material till kronorna. 

 

 

Några detaljer om kronorna och dess tofsar och rosetter: 

 

• Tofsarna 5 st. till varje krona, banden ska vara 1,20m långa, finns färdiga rullar, samt 6 st. 

band av varje färg. 

• Stora rosetter 6 st. av hela bredden av rullpappret 60 cm långt som viks i tre delar 

• Små rosetter 6 st. av halva rullpappret 50 cm långt som viks i tre delar  

• Mellankronans vasspinnar skall vara 26 cmoch småkronornas vasspinne 17 cm  

• I den stora kronan skall det vara en mellanstor krona! 

 

Fördelningen av kronorna mellan byarna (vi hoppas det kan fortsätta som tidigare): 

Lumpo  2 st kronor med blå-vita rosetter  

Lumparby  2 st kronor med blå-vita rosetter 

Klemetsby  2 st kronor med röd-vita rosetter  

Norrboda  2 st kronor med röd-vita rosetter  

Krogstad   2 st kronor med blå-gula rosetter  

Svinö  1 st kronor med blå-gula rosetter 

Skag                       1 st kronor med blå-gula rosetter 

 

Kontaktperson är Delice Lindegren tel. 040 536 7195 

Tack på förhand för all hjälp! 

Välkomna önskar Lumparlands Ungdomsförening! 
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Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden  
 

Överdriven användning, överdosering och bruk av starka rengöringsmedel  

resulterar i att stora mängder miljö– och hälsoskadliga kemikalier i onödan 

släpps ut i vår natur. Ofta räcker det med mikrofibertrasa,                            

vatten och miljömärkt diskmedel. 

 
God fortsättning på det nya året till er alla! 
 
Våren är på kommande känns det som och med det också aktiviteterna 
vid Nybonds i Krogstad.  
(det är bara bin som ännu vilar inför kommande säsong) 
 
Ett gäng frivilliga har redan börjat med årets talko-arbeten.  
Två av mangårdsbyggnadens fönster är skickade till Emil Sundblom i Föglö för 
att renoveras. 
I kursgården/caféet är isoleringen av innerväggarna på gång och i höstas kunde 
vi  för första gången sätta innerfönster på plats i caféet.  
Så det händer lite hela tiden tack för alla frivilliga krafter samt  bidrag  
från till exempel olika kulturföreningar.  
 
Vill du också komma och hjälpa till med föreningsarbete, någon timme då och 
då, ta i så fall kontakt med Lennart Joelsson telefon nummer 045 75 244 030   
så ger han närmare  information när man samlas.  
Du kan också bli  medlem i föreningen, då är medlemsavgiften 10€ per person 
för år 2020 och den kan betalas till  Ålandsbanken till föreningens konto: 
   
Föreningen Nybonds i Krogstad    
Gamla Krogstadvägen    
22630 LUMPARLAND   
FI21 66001 0010 173912 
  
Varmt välkomna! Hoppas vi ses vid Nybonds!  
 
Styrelsen i Föreningen för Nybonds i Krogstad  
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                       Telefon: 35511  

Måndag-fredag 9-17.30 
Lördagar 10-14 

Välkomna att handla i Er butik! 

 

Bästa fastighetsägare 
 

Som ägare till byggnader är det din skyldighet att tillse att  
byggnaden inte lämnas att förfalla. 
Ödebyggnader kan utgöra risk för personskador och förfular  
framförallt miljön, speciellt om byggnaderna ligger i närheten  
av allmänna vägar.  
Det är en kommunal uppgift att tillse att byggnader inte förfaller 
samt att gårdsmiljöer är snygga och prydliga.  
Byggnads- och miljönämnden vill på detta sätt uppmana alla  
fastighetsägare att ta sitt ansvar för den bebyggda miljön  
i kommunen, att byggnader inte förfaller samt att gårdsmiljöer hålls 
snygga och prydliga. 
 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 18 februari 2020  

      Handlingarna skall lämnas 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. 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 
2 mars 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 21  
FEBRUARI 2020 

 
 
 

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 

 

  

  

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 

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


 

 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Februari 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 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vill du jobba som KYRKGUIDE i sommar? 
 

Välkommen att anmäla dig via vår länk på hemsidan  

www.lemland-lumparland.evl.ax 

som är öppen 15.2 — 15.3.2020 

Vi söker sex tjänstvilliga ungdomar som kan berätta om kyrkan. 

Du skall vara konfirmerad, tala svenska, andra språk  

och hjälpledarutbildning en merit.  

St Olavs sjöled går passligt nog rakt ige-
nom sjöfartsförsamlingen där kyrkorna och 
Lemlandsleden är en del av vandringen och 
målet mot Nidaros domkyrka i Trondheim.  

Pilgrimslederna sedan medeltiden går utifrån de fyra vädersträcken: I öst Jerusalem, 
i syd Rom, i väst Santiago de Compostela och i norr Trondheim i Norge. Gamla land- 
och vattenleder återställs. Leden över Åland har genom projektet St Olav Waterway bli-
vit  certifierad som europeisk kulturväg. Olavkorset ovan syns som riktmärke. 

Intresset att pilgrimsvandra ökar, trenden vänder mot norr. Behovet av boenden och 
matställen samt intresset för lokal kultur och hantverk växer. Hållbarhet och miljötänk är 
vandrarens sju ledord: Långsam, bekymmerslös, andlig, tyst, delande, enkel, fri. 

 

Nordiskt seminarium i Mariehamn 

5-6.2 på Rest.-skolan och Alandica.  
Föreläsningar och grupparbeten hur vi   

utvecklar den besöksnäring som uppstår i  

anslutning till pilgrimsvandringen.  Se   

annons i tidningarna. Facebook, events.  

Anmälan: ester.laurell@regeringen.ax 
       

  Aftonbön VESPER i Lemlands kyrka 
    I aftonljusets sken följer vi tidebönen Vesper där vi växelläser ur psaltaren, Bibelns egen               

bönebok, och sjunger hymner med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss.              

 Möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke i en fridfull omgivning.  

Välkommen till Vesper onsdag 5 februari kl. 18 i Lemlands kyrka. 

  Nästa ggr Vesper 4 mars och 1 april med Bibel och bön i fokus, se ruta. 

     St Olofs kapellet 

  

Vandring 9.2 kl. 8.45 

från Amalias i Granboda 

8 km längs cykelvägen, Gl. Krog-

stadvägen till Lumparlands kyrka. 

Se gudstjänsten 9.2.  Info Mar-

gareta Flink tel. 0407 517 862. 



  

   GUDSTJÄNSTER  
 

Sön 2.2 kl. 11 Kyndelsmässodagen 

Taizémässa i Lemlands kyrka, Benny 

Andersson, Á Kiss. Kollekt: Gemensamt Ansvar 
 

 

Vandring 9.2 kl. 8.45 från Amalias i 

Granboda, 8 km längs cykelvägen, gl Krogstadväg 

till kyrkan Info Margareta Flink tel. 0407 517 862. 
 

 

 

Sön 9.2 kl. 11 Högmässa i Lumpar-

lands kyrka, Benny Andersson, Ádám 

Kiss. Kollekt: Sång– och musikverksamhet genom  

Förbundet Kyrkans Ungdom. 
 

 

Sön 16.2 kl. 11 Högmässa i Lem-

lands kyrka, Liisa Andersson, Kjell Frisk. 

Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom. 
 

 

Sön 23.2 kl. 18 Gudstjänst i Lum-

parlands kyrka, Liisa Andersson, Kjell 

Frisk. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.  

 

 

Sön 1.3 kl. 11 Gudstjänst i Lem-

lands kyrka, Liisa Andersson, Á Kiss.  

Kollekt: Finska Bibelsällskapet, för biblar till Kina. 
 

 

 Min kyrka är nära! 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

   

  BiBel och bön i Fokus 
    onsdag 4 mars kl. 18.30 i Lemlands kyrka.  

Vi börjar med lätt servering. Samtal med kyrkoherde Benny Andersson   
och diakoniarbetare Tua Storfors. 

  

            VÄLKOMMEN med till vårt VECKOPROGRAM 

ONSDAGAR   

  Sveagården kl. 14, den 12.2  HHN,  26.2 Andakt,  11.3 HHN. 

  Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.00 den 5.2, 19.2 och 4.3. 
 

TORSDAGAR 

    Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdagar kl. 9.30-11.30 (Ej sportlovet) 

   Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, den 6.2 HHN,  20.2 Andakt,  5.3 HHN.   

 

FREDAGAR  

  Kapellhagen kl. 13.30, den 14.2 HHN, 28.2 Andakt, 13.3 HHN. 

  Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 7.2, 21.2 och 6.3. 

 

ANNAN INFORMATION 
 

Kyrkoherde Benny Andersson 

tel. 0457 343 42 67. (Ledig 15.2-3.3) 
 

Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson 

tel. 0405 76 38 07. (Vik. 15.2-3.3) 
 

Kyrkoherdens vikarie Mårten Andersson 

tel. 0503 025 825. (Vik. 8.3) 
 

Kantor Ádám Kiss (Ledig 14-23.2) 

tel. 0457 343 1770. 
 

Kantorns vikarie Kjell Frisk (vik. 14-23.2) 

tel. 0457 342 5552 
 

Diakoniarbetare Tua Storfors  

Telefontid: 

tisdag och torsdag kl. 10-12,  

tel. 0457 344 18 05 
 

Barn– och ungdomsledare  
Johanna Häggblom 

tel. 0457 3434 265. 
 

Kyrkvärdar 

Viola Andersson och Gunvor Ekstrand 

tel. 0405 735 482 
 

Församlingsmästarens vikarie 

Karl Fredrik Söderman 

tel. 0457 548 3281 



 

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

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

      Välkommen till  

       Föräldra-barn-gruppen 
              torsdagar kl. 9.30-11.30  
      i församlingshemmet Birgittagården  

 Träffa föräldrar och barn, lek och smek, och sjung och gung 
  Nästa ggr 6.2, 13.2, (ej sportlovet) 27.2, 5.3, 12.3 

        barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 

 

 

 

 

 

 

Välkommen till  
 

HERRFIKA onsdag 26.2 kl. 14  
med hembakat från husmor 

    

 i församlingshemmet Birgittagården i Lemland          

    

    tillsammans med prosten Benny Andersson   

    Nästa gång 25.3   

 

  

   

 Ungkväll ordnas en gång/mån i Jomala församling 

   Nästa gång fredag kväll 28.2 kl. 18  

Hej! 
Jag tackar för tiden som ekonomichef i församlingen! Hela åtta och ett halvt år har jag fått arbeta 
med ekonomi- och personalförvaltning dvs siffror, budget, bokslut, personal, fastigheter m.m.  

 

Jag har tyckt mycket om mitt arbete som har varit utvecklande och intres-
sant, och jag har trivts väldigt bra 
med mina fina arbetskamrater!!  
 

Från första mars börjar pensionärs-
åren, så jag hoppas att jag skall hålla 
mej frisk och kan njuta av friheten, 
kunna vara mycket ute och ägna mej 
åt mina egna intressen! 
 

Allt gott! 
 

Inger Andersson 

 

För kännedom gällande Hjälpledarskolningshelg 
7-9.2 i församlingshemmet Birgittagården i Lemland 



 Hjälpen går till föräldraskapet 

 För att stärka relationen mellan föräldrar och barn på Åland och i u-länder. 

60% av medlen går till Kyrkans Utlandshjälp och 40% via församlingen.  

RÅDJURSSOPPA och Ålands pannkaka 

i KAPELLHAGEN torsdag 5.3 kl. 16-18  

i BIRGITTAGÅRDEN torsdag 12.3 kl. 17-19 
HJÄRTligt välkomna! 

 

 
 

Är du intresserad av samtal och själavård i förtroende? 
Gratis utbildning för FRIVILLIGA  

   lördag 29.2 kl. 10-16.30 i Birgittagården i Lemland 
Vi berör bl.a. beroendeskap, relationer, ensamhet, etik. Lunch till självkostnadspris. 

Välkommen och anmäl dig senast 16.2 till e-post: sara.gronqvist@evl.fi 

 

 

INSAMLINGEN 70 år 

Verksamhet sedan 1950 

 

Vuxna 10€ 
Barn 6-12 år 5€ 

Barn under 6 år gratis 
Familjepris  (2 vuxna+2 barn) 22€ 

 

18 € /liter soppa i egen pyts 
att ta med hem. 

 

Ta med kontanter.   
Smaklig måltid! 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

Mission och diakoni för hjälp till behövande 

 ÅLANDSBANKEN FI 9166010004003646 

 AKTIA FI 82 4055 0010 4148 41 

 NORDEA FI 16 2089 1800 0067 75 

 POHJOLA bank FI 14 5000 0120 2362 28 

Telefon/SMS till GSM 16588 

APU10  = (10€) 

APU20  = (20€) fortsättningsvis 

        Välkommen att understöda på olika sätt: 
   Ref. nr. 305404 


