
 

INFOBLAD 

V10 MÅNDAG 2 MARS 2020. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

03/2020 

  

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 
 

Alla nya och nygamla gentlemän  
är Hjärtligt Välkomna på Gentlemannaträff 

till Kapellhagen. 
Torsdagen den 26 mars kl. 14.00. 

 
Kaffeservering 

 
Personalen 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
Torsdagen den 12 mars kl. 14.00  

på Kapellhagen. 
Denna gång får vi besök av  

socialsekreterare Veronika Snellman  
som informerar om äldres förmåner  

så som momsfri socialservice, stödtjänster 
t.ex. måltids- tvätt- och duschservice,  

färdtjänst, närståendestöd m.m. 
Fotvårdare Britt finns på plats. 
 
 
 
 

 
Kaffe med dopp utlovas  

Eventuella allergier, ss-gluten-laktos meddelas  
till Kph senast tisdag 10/3 

Alla är Hjärtligt Välkomna  

 

Personalen 

Musikunderhållning på Kapellhagen 
 

 Tisdagen den 3 mars kl. 14.00 har vi glädjen att få besök av 
 Greta Sundström och Birger Karlsson. 

 De kommer för att dela med sig av sin musik och ni är   

Hjärtligt Välkomna att ta del av underhållningen. 
Personalen på Kapellhagen 



LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD    SIDA 2                                                                                                                    

 

 

Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Rädda Lumparns r.f:s rapport Finbydiket: Hur blev det så här? 

publicerades den 20 februari, vilken på ett utförligt sätt beskriver de olika 

omständigheter som gjort att Finbydiket i Sund idag är kraftigt övergött. 

Det går att dra vissa paralleller till Kapellviken i Lumparland eftersom den 

viken på grund av sin placering får ta om hand om en hel del 

näringsämnen. Kommunen tillsammans med Ålandsbankens 

Östersjöprojekt, Rädda Lumparn r.f. och Lemland-Lumparlands 

församling anlade dock redan 2016 en skyddszon på ena sidan av 

Kapellviken för att förhindra att näringsämnen rinner ut i viken och vidare 

ut i Lumparn. Under året kommer kommunen även att anlägga en liknande 

skyddszon på andra sidan av viken för att ytterligare minska tillrinningen 

av näringsämnen, förhoppningsvis med stöd från Leader. Kommunen 

tillsammans med andra aktörer har således tagit sitt ansvar för att 

tillförsäkra att man fortsättningsvis ska kunna bada i Kapellviken och inte 

hamna i en situation som ens närmar sig vad som skett i Finbydiket med 

omnejd. 

I en helt annan fråga har kommunen bett landskapsregeringen om att 

bevilja amorteringsfrihet på de lån som vi har genom landskapsregeringen, 

för att säkra upp att vi fortsättningsvis kan underhålla våra fastigheter utan 

att hamna i en situation där likvida medel inte räcker till. Utgångspunkten 

är alltid att betala av de lån som vi upptagit, men ibland kan omständig-

heter kräva att man för en begränsad period ges amorteringsfrihet. 

Avslutningsvis kan jag nämna att det förefaller finnas en vilja för 

människor att flytta till Lumparland. Kommunstyrelsen har arbetat med 

frågan om hur man ska lösa bostadsbristen under en längre tid och vidtagit 

vissa åtgärder, såsom att inleda planering för bostadshus och sälja en tomt 

avsedd för lägenheter. Dock vill nu kommunfullmäktige att 

kommunstyrelsen tar ytterligare initiativ vilket har välkomnats av 

kommunstyrelsen. Därmed kommer kommunen framöver agera allt mer 

aktivt för att möjliggöra för människor att flytta till Lumparland. 

Med vänlig hälsning, 

Mattias Jansryd 



LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD    SIDA 3                                                                                                                    

 

 
MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 
Vecka 10      
      
Måndag      2 mars  Risgrynsgröt, saftsoppa, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag      3 mars  Skinkfrestelse   
Onsdag      4 mars  Fisk 
Torsdag      5 mars  Vegetarisk pytt i panna m. stekt ägg 
Fredag      6 mars  Ärtsoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 11          
      
Måndag     9 mars    Grönsaksplättar, lingonsylt, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag   10 mars  Kål-malet låda 
Onsdag   11 mars  Fisk 
Torsdag   12 mars  Kyckling wok  m. ris 
Fredag   13 mars  Gulaschsoppa, ost o. frukt 
 
Vecka 12      
      
Måndag   16 mars  Fyrkornsgröt, äppelsylt, pålägg, frukt o. grönsaker 
Tisdag   17 mars  Korvsås o. potatis 
Onsdag   18 mars  Fisk 
Torsdag   19 mars  Lasagne  
Fredag   20 mars  Köttsoppa, ost o. frukt 
 
Vecka 13     Dagis önskevecka   
      
Måndag   23 mars  Mannagrynsgröt, sylt, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag   24 mars  Maletsås o. pasta 
Onsdag   25 mars  Hemlagade fiskpinnar o. potatis m. Remuladsås 
Torsdag   26 mars  Schnitzel o. mos 
Fredag   27 mars  Korvsoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 14      
      
Måndag   30 mars  Korvgratäng  
Tisdag   31 mars  Sjömansbiff på malet 
Onsdag     1 april  Fisk 
Torsdag     2 april  Kycklingnuggets o. ris m. currysås 
Fredag     3 april  Vegetarisksoppa, ost o. frukt  
 

 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

Vecka 10      
Måndag     2 mars  Fiskbiffar  
Tisdag     3 mars  Skinkfrestelse   
Onsdag     4 mars  Fisk 
Torsdag     5 mars  Vegetarisk pytt i panna m. stekt ägg 
Fredag     6 mars  Ärtsoppa  
Lördag     7 mars  Marinerad grytstek 
Söndag       8 mars  Biff a la lindström 
Vecka 11          
Måndag    9 mars    Soppa  
Tisdag  10 mars  Kål-maletkött låda 
Onsdag  11 mars  Fisk 
Torsdag  12 mars  Kyckling wok o. ris 
Fredag  13 mars  Gulaschsoppa 
Lördag  14 mars  Makaronipudding 
Söndag  15 mars  Köttfärslimpa o. potatis m. sås 
Vecka 12      
Måndag  16 mars  Öppet  
Tisdag  17 mars  Korvsås o. potatis 
Onsdag  18 mars  Fisk 
Torsdag  19 mars  Lasagne   
Fredag  20 mars  Köttsoppa  
Lördag  21 mars  Kassler 
Söndag  22 mars  Laxgryta 
Vecka 13        
Måndag  23 mars  Fisk  
Tisdag  24 mars  Maletköttsås o. pasta  
Onsdag  25 mars  Hemlagade fiskpinnar o. potatis m. Remuladsås 
Torsdag  26 mars  Schnitzel o. potatismos 
Fredag  27 mars  Korvsoppa  
Lördag  28 mars  Risotto m. kyckling 
Söndag  29 mars  Pannbiff m. löksky 
Vecka 14      
Måndag  30 mars  Soppa  
Tisdag  31 mars  Sjömansbiff på malet 
Onsdag    1 april  Fisk 
Torsdag    2 april  Kycklingnuggets o. ris m. currysås 
Fredag    3 april  Vegetarisksoppa  
Lördag    4 april  Köttbullar o. potatismos 
Söndag    5 april  Kalops 

 
 
 

Med reservation för ändringar. 
Lunchbeställning bör göras på telefonnummer: 0457 313 556 

senast två dagar i förväg för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
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Närvårdare - Sommarvikarier sökes 

 

Kapellhagen ESB är ett litet trevligt äldreboende i Lumparland. 

Vi söker sommarvikarier dag och kvälls tid i periodarbete. 

 

2 st. Närvårdare heltid för tiden 8.6 – 9.8.2020 

1 st. Närvårdare/ekonomibiträde heltid för tiden 8.6 – 16.8.2020 . 

 

Som närvårdare förväntas du vara genuint intresserad av att arbeta med äldre. 

Du är lyhörd för deras behov och har ett fint bemötande. 

Är du dessutom intresserad av enklare matlagning samt kökssysslor så kanske 

du vill kombinera din arbetstid med att några dagar i veckan ha delat 

köksansvar.  

Arbetet sker både på ESB- Kapellhagen och ute på fältet, så du behöver ha 

körkort. 

Låter detta intressant och du vill veta mer är du välkommen att kontakta 

ledande närvårdare Susanne Mörn tel. 35 90 42; e-post: 

susanne.morn@lumparland.ax 

Hör gärna av dig så snart som möjligt, men senast 13.3.2020. 

 

 
LUMPARLANDS TRIVSELFOND 

för pensionärer 
Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 
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Efterlysning. 

Då vi har spelkunnig personal på Kapellhagen undrar vi om det  

finns någon som har en bättre begagnad Gitarr i sina gömmor. 

 

Kan du som har den i din ägo då tänka dig att skänka den till Kapellhagen eller 

låna ut den till oss, möjligen kan vi även tänka oss att köpa den för en billig 

peng. 

 

Den skulle komma till glädje för våra äldre om vi hade möjlighet att spela lite 

spontant när andan faller på. 

 

Hälsningar personalen på Kapellhagen 

 

 
 

 
 

                       Telefon: 35511  

Måndag-fredag 9-17.30 
Lördagar 10-14 

Välkomna att handla i Er butik! 

 
 

 
 

                        

 
 
 
 
 
 

 
 
 

             

  Nyheter i biblioteket! 

 

Vuxen, skön:  Lindroos, Pernilla Breven från E 
 
Barn & ungdom: Erlandsson, Karin Bergsklättraren 

Segraren 
  Lerin, Lars  Trollet är inte hemma 
  Lima de Faria, Alice Fågelfesten 
  Tucker, Zoe  Greta och jättarna 
 
Flera nya böcker är på kommande i mars! 

  Biblioteket är öppet 

  Må 17.00–20.00 
Ti 14.00–15.00 

  On 17.00–20.00 
 
 
  Tel: 359 037 

e-mail: bibliotek@lumparland.ax 
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Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden  
 

Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över i 

baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp 

kladdiga förpackningar och torka ur dem med hushållspapper, i 

stället för att skölja dem.  

Hejsan på er alla i vårvinterns tid! 

 

Vid Nybonds är talkorna i full gång. Cirka en gång i veckan samlas ett gäng nu 

framförallt för att isolera ladan/stora salen och det finns rum för flera. Är du 

intresserad så ring då telefonnummer 0457 52 44 030 och kolla med Lennart 

vilken som är nästa talka.  

 

En del av oss planerar för nästa säsong med en ny utställning på "gärdesgården" 

och det blir troligtvis broderade och vävda dukar från gården. 

Tänker du flytta, storstäda eller annars har en del "prylar" till övers, som skulle 

passa till vår loppis tar vi gärna emot, inkomsterna går oavkortat till gården. 

 

Hoppas vi ses vid Nybonds,  

Hälsningar styrelsen  

 

PS Nu surrar det i bikupan.  
 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 17 mars 2020  

      Bygglovsansökningar 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. 
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Visit Åland och Ålands Näringsliv besöker Lumparlands kommun den 11 mars 
 
 
Vi vill höra vilka aktuella frågor och utmaningar det finns gällande näringslivet och turismen i din 
kommun. Målgruppen är i första hand företagare men givetvis är alla intresserade välkomna. 
 
 
Från Ålands Näringsliv deltar två personer, mera information om Ålands Näringsliv 
www.naringsliv.ax. 
 
 
Från Visit Åland deltar 1-2 personer, mera information om Visit Åland www.visitaland.org. 
 
 
Träffen sker den 11 mars i Lumparlands skolas matsal och inleds kl. 18.00. Ålands Näringsliv och 
Visit Åland är på plats från kl. 17.30 om någon vill komma lite tidigare och diskutera med dem 
enskilt.  
 

 
Hoppas vi ses!  
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Motionskampanj 1.2. – 30.4.2020 

Unna dig frisk luft och rörelse varje dag! 

Det är igen dags för Folkhälsans motionskampanj som pågår mellan den 1 februari och 

30 april 2020. 

Under vårens motionskampanj är det fritt fram för vem som helst att samla 

motionspoäng. 

En halvtimme motion = en motionspoäng. 

Alla fysiska motionsformer räknas, också vardagsmotionen. 

Följande prestation ger EN poäng: 

➔ 30 minuter promenad, cykling, löpning, stavgång, gymnastik, simning, 

vedklyvning, trädgårdsarbete, dans osv. 

Varje månad lottas vinster ut och när motionskampanjen är avslutad lottas en 

Helkama-elcykel ut bland alla deltagarna. Elcykeln kan givetvis bytas ut mot en 

traditionell cykel om så önskas. 

Den som har minst 40 poäng/månad är med i utlottning av fina månadsvinster. 

Utlottningen sker efter den 15 varje månad. Fyller du i kupongen på nätet deltar du 

automatiskt i utlottningen. Använder du papperskupongen (som man hittar på nätet) 

ska du posta den i ett kuvert varje månad till: 

Folkhälsans motionskampanj 

Rådhusgatan 25 

65100 VASA 

Delta i kampanjen på www.motionskampanj.fi  

Du kan komma med när som helst under kampanjtiden 1.2. – 30.4. 

För att delta i slututlottningen bör papperskupongen vara hos Folkhälsan i Vasa senast 

den 15 maj. Fyller man i på nätet deltar man automatiskt i slututlottningen. 

 

Vill du bli medlem?  

På hemsidan www.folkhalsan.fi/lumparland hittar du mer information.  
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 
6 april 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  

MARS 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 

 

Mars 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 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 BiBelsamtal  

    och bön i Fokus 

   onsdag 4 mars kl. 18.30  

 i Lemlands kyrka.  

Vi börjar med lätt servering efter Vespern. 

Sedan BiBelsamtal med kyrko-

herde Benny Andersson och dia-

koniarbetare Tua Storfors. Du kan 
delta i båda eller endera.                       
 Välkommen med. 

Vill du sommarjobba i kyrkan? 
 

Välkommen att anmäla dig via vår länk på hemsidan  

www.lemland-lumparland.evl.ax som är öppen 15.2 — 15.3.2020 

Vi söker kyrkoguider att jobba tre veckor under perioden 8.6-8.8. 

Som tradition har ungdomar haft förtur att jobba som kyrkoguide,  

men även någon vuxen är välkommen med sin ansökan.  

Vi söker också sommarjobbare ute att vattna blommor på kyrkogården. 
 
 

Kyrkan är både en unik arbetsplats och ett unikt kulturarv som fordrar  
respekt och finkänsla. En värdefull erfarenhet att ta med sig ut i livet. 

       

   Aftonbön VESPER 4 mars kl. 18 

i Lemlands kyrka 
 I aftonljusets sken följer vi tidebönen   

Vesper där vi växelläser ur psaltaren, Bibelns 

egen bönebok, och sjunger hymner med kyrko-

herde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och 

diakoniarbetare Tua Storfors.  

Möjlighet till förbön.  

Efteråt lätt servering. 

Nästa gång Vesper 1 april.  

 

   

 Konsert tisdag 17.3 kl. 18  
i Lemlands kyrka 

med Forche Machaut 
 

som spelar renässansmusik.  
 

Gruppen består av instrumentalister  
på blockflöjt, gitarr och luta  

och dessutom sångare  
i tidsenliga dräkter. 

 



  

   GUDSTJÄNSTER  
 

Sön 1.3 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands 

kyrka, Liisa Andersson, Ádám Kiss.  Kollekt: 

Finska Bibelsällskapet, för biblar till Kina. 
 

Sön 8.3 kl. 11 Högmässa i Lemlands 

kyrka, Benny Andersson, Ben Amsalem.      

Kollekt: Församlingsförbundets arbete för barn.. 
 

Sön 15.3 kl. 18 Kvällsmässa i Lumpar-

lands kyrka, Mårten Andersson, Ádám Kiss.         

Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar. 
 

Sön 22.3 kl. 11 Högmässa i Lemlands 

kyrka med procession, Benny Andersson, Ádám 

Kiss, Johanna Häggblom. Kollekt: Fi/sv Kyrkosångsförbun-

det Våffelservering i Kyrkstallet efteråt, Se sista sidan. 
 

Sön 29.3 kl. 11 Gudstjänst i Lumpar-

lands kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: 

DIO, Den Inre Oasen, för renovering av Sunds prästgård.. 
 

Sön 5.4 kl. 18 Familjegudstjänst Palm-

söndag på Solkulla, Benny Andersson, 

Ádám Kiss. Kollekt: Sv. Lutherska Evangelieföreningen.    

 Bön är kärlekens omtanke 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

  

              VÄLKOMMEN med till vårt VECKOPROGRAM 

ONSDAGAR   

  Sveagården kl. 14, den 11.3 HHN. 25.3 Andakt. 

  Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.00 den 4.3, 18.3 och 1.4. 
 

TORSDAGAR 

    Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdagar kl. 9.30-11.30 

   Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, den 5.3 HHN, 19.3 Andakt och 2.4 HHN.   

 

FREDAGAR  

  Kapellhagen kl. 13.30, den 13.3 HHN och 27.3 Andakt. 

  Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 6.3, 20.3 och 3.4. 

 

ANNAN INFORMATION 
 

Kyrkoherde Benny Andersson 

tel. 0457 343 42 67.  
 

Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson  

tel. 0405 76 38 07 (vik. 1.3) 
 

Kyrkoherdens vikarie Mårten Andersson 

tel. 0503 025 825 (vik. 15.3) 
 

Kantor Ádám Kiss (Ledig 8.3) 

tel. 0457 343 1770. 
 

Kantorns vikarie Ben Amsalem (8.3)  

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 

  

GARNEXPRESSEN 

  tar emot garn igen till missionskretsarna som virkar och stickar 
filtar, sockor, mössor, yemenvästar, tröjor, vantar m.m. De varma kläderna 
skickas till behövande genom Lettlandshjälpen, till Nepal och andra länder. 

En liten sak som gör STOR skillnad. 

Välkommen med hälsar diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 0457 3441805  



 

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 5.3, 12.3, 26.3 och 2.4 (Ej 19.3) 

        barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 

 

 

 

 

   Ungkväll ordnas en gång/mån i 
Jomala församling. Nästa gång  

 fredag kväll 27.3 kl. 18  

Välkommen till  
 

HERRFIKA onsdag 25.3 kl. 14  
med hembakat från husmor 

    

 i församlingshemmet Birgittagården i Lemland  
            

    tillsammans med prosten Benny Andersson   
    Nästa gång 29.4   
 

  

 

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

Hej! 
 
 

Mitt namn är Tore Sjöblom och jag är församlingens nya ekonomichef efter 
Inger Andersson som gått i pension.  
 
Jag har kännedom till församlingsarbete från början av 2000-talet, då jag job-
bade i Eckerö församling som kanslist/ekonom, därefter var jag några år på 
Carl Rundberg Ab. Nu jobbar jag igen med församlings ekonomi och ser fram 
emot ett gott samarbete med alla parter. 

Hjälpledarskolningshelg 13-15.3  

Platsen ännu inte på plats :-) 

LETTLANDSHJÄLPEN 

tar igen emot  

Sängkläder som tex  

täcken, filtar, kuddar, lakan och badhanddukar.  

Sune Häggblom åker på resor till Lettland i mars och april. 

En liten sak som gör STOR skillnad. 

hälsar diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 0457 3441805  

      Skriftskolhelg  
i Lemböte 20-22.3. 

Högmässa med konfirmandprocession  

22.3 kl. 11 i Lemlands kyrka  

Våffelservering i Stallet efteråt.  



  

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.  

FOLKRÖRELSEN för KÄRLEK till NÄSTAN 

RÅDJURSSOPPA och Ålands pannkaka 

i KAPELLHAGEN torsdag 5.3 kl. 16-18  

i BIRGITTAGÅRDEN torsdag 12.3 kl. 17-19 
Väl smakande rådjurskött från Norrboda jaktlag i Lumparland 

HJÄRTligt välkomna! 

 

 

INSAMLING i 70 år 

med 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.   

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Mission och diakoni för hjälp till behövande 

 

Våffeldagen 22.3 

familjemässa kl. 11 i Lemlands kyrka 

med procession och konfirmander. 
 

Nygräddade Våfflor i STALLET efteråt  

till förmån för Gemensamt Ansvar.  

Välkomna STORA som små. 


