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Samhällsinformation från Lumparlands
kommun och Lemland-Lumparlands församling
Lumparlands bibliotek håller stängt
för besökare åtminstone till 13.5.2020

En extra varm vårhälsning till våra pensionärer på byn
Passa på att sitta ute i det förhoppningsvis vackra vårvädret och ta en kopp
kaffe och njuta av naturen.
.

Vi tänker på er från Kapellhagen

UNDANTAGSFÖRHÅLLANDEN FÖR PERSONER ÖVER 70 ÅR
Personer över 70 år måste fortsättningsvis undvika kontakter med andra personer och
anpassa sin vardag till att minimera kontakt för att skydda sig själv och riskgrupper från
smitta av Coronaviruset. Om Du som är över 70 år behöver hjälp med t.ex. inköp av
livsmedel, mat, mediciner, klädtvätt etc. ta kontakt med hemvården vid Kapellhagen per
.
telefon 018-359042. Telefonen är bemannad dygnet runt.
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Direktörens ruta
Hej kommuninvånare!
Den här månaden låter jag min text kretsa kring en och samma fråga,
nämligen coronakrisens inverkan på ekonomin. När detta skrivs, den 24
april, har undantagsförhållandena med tillhörande begränsningar varit i
kraft i nära en och en halv månad. Aldrig vid någon tidpunkt i modern
historia har någonting inverkat på världsekonomin så kraftigt och så
snabbt som coronaviruset har gjort. I sammanhanget kan nämnas att
Konjunkturinstitutet i Sveriges barometer, vilken ger en indikation på
företagens och hushållens syn på ekonomin, i april var med om det
kraftigaste fallet någonsin och befinner sig nu under finanskrisens lägsta
nivå år 2008. I Storbritannien halverades människors kontantanvändning
inom några dagar efter att butikerna stängde.
Det råder just nu en utbudsbrist vad gäller varor. Eftersom produktionen
har stannat av och många butiker är stängda har människor och företag
inte möjlighet att köpa de varor de vill. Ifall begränsningarna upphävs
inom kort kommer dock människor troligtvis att återgå till sina gamla
konsumtionsmönster eftersom de just nu endast är permitterade.
Om begränsningarna inte upphävs eller anpassas utifrån det på regional
nivå rådande epidemiologiska läget kan det inom en snar framtid bli tal om
en efterfrågebrist, vilket betyder att företag och människor inte längre har
råd att köpa de varor som finns tillhanda. En sådan situation skulle
oundvikligen inverka på statens, Ålands och kommunernas möjligheter att
finansiera nuvarande servicenivå med skattemedel.
Vi har på Åland en relativt sett hög servicenivå vad gäller offentligt
finansierade tjänster men ju längre begränsningarna fortgår, utan regionala
undantag, desto större risk att Åland och dess offentliga aktörer på grund
av varaktigt minskade skatteinkomster kommer behöva dra in på den
service som erbjuds Ålands befolkning. Min personliga åsikt är alltså att
dessa i skrivande stund, sett till det epidemiologiska läget på Åland,
obefogade begränsningar snarast bör utvärderas på riksnivå så att de
framöver är i proportion till vad de har för syfte, nämligen att minska
smittspridning.
Mattias Jansryd
Kommundirektör
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem
Vecka 19
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

4 maj
5 maj
6 maj
7 maj
8 maj

Risgrynsgröt, saftsoppa, pålägg, frukt o. grönsaker
Stekt korv o. potatismos
Fisk
Kycklingsallad m. currysås, bröd o. frukt
Fisksoppa, ost o. frukt

Vecka 20

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

11 maj
12 maj
13 maj
14 maj
15 maj

Havregrynsgröt, sylt, pålägg, frukt o. grönsaker
Leverbiff m. brunsås o. potatis
Fisk
Pizza, sallad o. frukt
Potatis o. purjolökssoppa, ost, frukt o. grönsaker

18 maj
19 maj
20 maj
21 maj
22 maj

Grönsaksplättar m. lingonsylt, pålägg, frukt o. grönsaker
Kycklinggryta
Fisk
Lov
Lov

25 maj
26 maj
27 maj
28 maj
29 maj

Fyrkornsgröt, sylt, pålägg, grönsaker o. frukt
Vegetarisk sås o. pasta
Fisk
Ugnskarré o. gratäng
Korvsoppa, ost o. frukt

Vecka 21
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Vecka 22
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Med reservation för ändringar.
Med vänliga hälsningar,
Inger Johansson
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MATSEDEL - Kommunens äldreomsorg
(Kapellhagen och hemservicen)
Vecka 19
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

4 maj
5 maj
6 maj
7 maj
8 maj
9 maj
10 maj

Lax o. potatisstuvning
Stekt korv o. potatismos
Fisk
Kycklingsallad m. currysås, bröd o. frukt
Fisksoppa, ost o. frukt
Baconpastalåda
Pulled pork o. morsdagstårta

11 maj
12 maj
13 maj
14 maj
15 maj
16 maj
17 maj

Fläsksås o. potatis
Leverbiff m. brunsås o. potatis
Fisk
Pizza, sallad o. frukt
Potatis o. purjolökssoppa
Skinkfrestelse
Rökt lax o. potatissallad

18 maj
19 maj
20 maj
21 maj
22 maj
23 maj
24 maj

Soppa
Kycklinggryta
Fisk
Leverlåda o. kokt potatis m. lingonsylt
Köttfärssoppa, bröd o. pannkaka
Korv i ugn o. potatismos
Grillmat

25 maj
26 maj
27 maj
28 maj
29 maj
30 maj
31 maj

Leverbiff
Vegetarisk sås o. pasta
Fisk
Ugnskarré o. gratäng
Korvsoppa, ost o. frukt
Janssons frestelse
Kyckling o. ris

Vecka 20
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 21

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 22
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

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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Nyheter på biblioteket!

Vuxen, skön:

Calligarich, Gianfranco
Larsson, Thomas

Den sista sommaren
Fyrbåken

Vuxen, deckare

Connelly, Michael
De la Motte, Anders
Hjulström, Carin
Lindell, Unni
May, Peter
Mina, Denise

En eld i natten
Våroffer
Bara ett litet mord
Drönaren
Döden i Gaillac
Verkliga brott

Vuxen, fack

Hjulström, Sania

Virka

Barn & ungdom:

Donaldson, Julia
Hai, Magdalena
Höjer, Dan
Laupidus & Lord
Lindgren, Astrid
Nordin, Magnus
Widmark & Alvner
Wänblad, Mats
Öhnell, Åsa

Detektivhunden
Det hemska skrattpulvret
Cirkusdeckarna och godismysteriet
Dillstaligan Juvelkuppen
Saltkråkan-Far ända in i baljan
Röd zon
Nelly Rapp och anden i flaskan
Vårt lilla landslag spelar VM
Juno och kosläppet

Biblioteket är stängt åtminstone till 13.5!

På www.bibliotek.ax kan du låna e-böcker och filmer. Till det behöver du ditt
bibliotekskort och en pin-kod. Om du inte ännu har en pin-kod, hör av dig, så kan jag
fixa en till dig. Du når mig på Lumparlands bibliotek måndagar och onsdagar kl.10-14.
På Stadsbiblioteket i Mariehamn kan man också få hjälp, tel: 531 411. Lådan för
återlämning av böcker finns också på plats måndagar och onsdagar kl. 10-14.
Stadsbiblioteket har förlängt alla era lån, oberoende av var ni lånat böcker, tidningar
mm, så att den nya förfallodagen är den 19.5. i detta skede.
Tel: 359 037
e-mail: bibliotek@lumparland.ax

Mvh, Gunilla Nyholm
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Orienteringsdags i Lumparland!
På grund av undantagstillståndet så kommer LUIA tyvärr inte att kunna ordna
nybörjarorienteringsträningar på samma sätt som tidigare, MEN möjlighet till orientering
kommer ändå finnas!
Varje vecka med start 4 maj och 5 veckor framåt kommer det finnas orienteringsbanor för
nybörjare utsatta i skogen som var och en kan fara och genomföra när det passar en själv!
Man kan genomföra samma bana hur många gånger man själv vill, ensam eller kanske
hela familjen tillsammans. Banorna kommer att vara mellan 1.5 – 3.0 km långa och passar
givetvis både unga och äldre nybörjare.
Det kommer att gå till så att varje vecka finns det cirka 3 olika banor utsatta i skogen,
karta lånar man från en låda som kommer att finnas på startplatsen. Vid startplatsen
kommer det även att hänga en orange-vit orienteringskontroll, en likadan som det kommer
att hänga vid varje kontrollpunkt i skogen. Man väljer själv vilken av banorna man vill
genomföra, eller om man kanske vill genomföra flera av banorna. När man orienterat klart
sätter man tillbaka kartan i lådan så att den finns till nästa orienteringssugna som kommer
och vill ta sig runt banan. Varje vecka kommer det att komma ut nya banor med nytt
startställe, se tabellen nedan för att få info om var start kommer att finnas respektive
vecka.
I lådan med kartor kommer också finnas ett litet häfte och en penna. Där får du gärna
skriva vilken/vilka banor du har genomfört och hur du tyckte att det gick. Detta endast för
att jag, Ellen, är nyfiken och gärna vill veta om banorna utnyttjas.

Startplats?
Fotbollsplan mittemot skolan
Infarten till vindmöllorna från Gamla
Korgstadvägen (korsning mellan Mossränneln
och Gamla Krogstadvägen)
Lekplatsen Hagen
Furuborg
Cirka 100 meter in på vägen ner till Lumparby –
Långnäs (korsningen mellan Lumparby
Långnäsvägen och Flatholmsvägen)

Tidsperiod som banorna finns
utsatta
4 – 10 maj
11 – 17 maj
18 – 24 maj
25 – 31 maj
1 – 7 juni

Behöver ni hjälp att hitta till startplatsen eller upptäcker att någon kontroll är försvunnen
kontakta Ellen Mattsson, telefon 04573435437

Hoppas ni får många trevliga stunder i skogen! Hälsningar Ellen
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RÄDDA BARNENS UTÖKADE
STÖD TILL BARNFAMILJER I
EKONOMISK KRIS

Rädda Barnen kommer under en tid att öka stödet till utsatta barnfamiljer. De har
nu möjlighet att ge ett stöd i form av presentkort på mat och hygienartiklar till
barnfamiljer som lever i ekonomisk utsatthet.
--> Läs mer på deras hemsida! www.raddabarnen.ax
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Här får du läsa lite vad som händer vid Nybonds.
Trots Coronatider har det ju hänt lite vid Nybonds.
Några duktiga föreningsaktiva har jobbat i kurslokalen/caféet och snart är isoleringen färdig i
ladan. Tack till er alla!
När vi får öppna vet vi inte i nuläget.
Eventuellt går det att ha loppisen öppen men det vet vi inte heller ännu.
Men livet går vidare trots allt och i bikupan vid Nybonds är det livat.
Vi har köpt ett nytt bisamhälle så nu har vi förhoppningsvis åtminstone två drottningar
boende vid Nybonds. Det är alltid något det med!
Hoppas de levererar lite honung så vi kan få lite inkomster till föreningen.
Medis kursen som var planerad att vara vid Nybonds i maj med Sinikka Siekkinen uteblir.
Tyvärr, så som så många andra kurser vid Medis.
Ta han om er själva och varandra i dessa speciella tider.
Med vänlig hälsning /Styrelsen

BÅTPLATS
DAGS ATT SKURA MATTOR?

Båtplåtser finns ått hyrå vid
Kåpellhågens båthåmn.
Hyrå 173,66 €/år (inkl. moms).
Kontåktå Tekniskå
kånsliet
tel 349431.
e-post: ceciliå.glåndberger@lemlånd.åx

Matt-tvätten i Klemetsby öppnar för
säsongen fredagen den 1 maj.
Välkommen!
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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

Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden

Ställ en balja i diskhon så att du kan ta till vara på
eventuellt spillvatten, tex. när du ska skrapa eller skala
potatisen för att använda vattnet till att vattna med.

Byggnads- och miljönämnden sammanträder
tisdagen den 19 maj 2020
Handlingarna skall inlämnas i god tid före mötet.
Byggnadsinspektör Johan Willstedt
finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland, tel 349 432.

Måndag-fredag 9.30-18.00
Lördagar 9.30-14.00
Välkomna att handla i Er butik!

Telefon: 35511

LUMPARLANDS TRIVSELFOND
för pensionärer
Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab
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Information från Byggnads- och Miljökansliet

Eldning
Eldning av avfall, utomhus eller i värmepanna, är förbjudet om man inte har tillstånd från ÅMHM.
Endast följande avfall får eldas utan att tillstånd krävs:
•
•
•
•

torrt gräs, ris och annat hyggesavfall
obehandlat virke
halm (inom jordbruket)
mindre mängder tidningspapper, wellpapp och papp i värmepanna

Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, behandlat virke, möbler etc., vare sig utomhus eller i din värmepanna. Syftet med den här bestämmelsen är att minska spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar
i omgivningen.
Eldning utomhus
Vill du elda trädgårdsavfall enligt ovan, hör med brandmyndigheten i din kommun att det inte råder
eldningsförbud.
Innan du eldar är det bra att kontrollera vindriktningen så att inte röken stör närboende. Se till att snabbt få
fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig. Undvik pyreldning.

En god idé är att samråda med grannarna om lämplig tid för eldning. Kanske kan ni komma överens om en
gemensam eldningsdag?
På internet kan du enkelt kontrollera om eldningsförbud råder:
www.alarmcentralen.ax

Information finns även på Yle text-tv sid 765.
Landskapsalarmcentralen kan lämna information på tel 19000
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Båtplats uthyres
vid Kapellhagens båthamn
Hyra 110€/år
Tel. 0457 522 1730

Lumparlands avdelnings kondoleanser
kan du köpa på Matboden Ab

LUMPARLANDS KOMMUN
Kyrkvägen 26,
22630 LUMPARLAND
Tel: 35 900 Fax: 35756
Kommunens e-post adress:
info@lumparland.ax
Kommunens hemsida
www.lumparland.ax

Nästa infoblad utkommer
måndagen den
1 juni 2020

DEADLINE
FREDAGEN 22
MAJ 2020
Om du vill ha med något i infobladet skicka
e-post till:
infobladet@lumparland.ax
eller ring tel. 359 021
Hälsningar:
Åsa Mattsson

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
TELEFON: 018-34042
Öppet: mån, tis, torsdag kl. 9-12
E-post: lemland-lumparland@evl.fi
www.lemland-lumparland.evl.ax

Facebook:
Lemland-Lumparlands församling

HERRFIKA UTFÄRD

Majbrasan framskjuts till

onsdag 27.5 kl. 14

FORNELDARNAS NATT
lördag 29.8 kl. 17

Avgång från församlingshemmet Birgittagården i Lemland till
hemligt ställe.
Tills 13.5 gäller samlingar om 10 personer.
Håll utkik på hemsidan för uppdaterad
info.
Anmälan senast 20.5 till Pastorskansliet
tel. 34042 eller e-post, se överst.

Hoppas vi kan träffas hälsar
prost och kyrkoherde

Benny Andersson

norr om församlingshemmet
Birgittagården i Lemland
Ta med egen picknickkorg. Grillen står klar.
Församlingen bjuder
på kaffe, te, saft och
kaka.

Tid för
uteliv och
hemmaläsning.

Kolla info på
hemsidan.

Önskar du KyrkPressen?

Kyrkpressen finns i ny layout med
intressanta artiklar med kända personer.
I den senaste tidningen finns ett samtal med justitieminister Anna Maja Henriksson som hoppas att
något gott ska födas i pandemins spår.
I en intervju med psykologen Göran Gyllenswärd som
skrivit flera böcker om sorgebearbetning säger han i
artikeln att ’Det vi nu upplever kallas sorg’.

Tidningen är både bred och djup och kommer väldigt
fint runt i kyrkans omfattande verksamhet.
Församlingen sponsorerar halva priset av en årsprenumeration på 60€ så att du betalar endast 30€.
Hör av dig om du önskar Kyrkpressen till:
Pastorskansliet tel. 34042 eller skriv till
e-post: lemland-lumparland@evl.fi

Maj 2020

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
ANNAN INFORMATION

GUDSTJÄNSTER på DISTANS
på Facebook och hemsidan i varannan kyrka.

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67.

OBS! Efter nätgudstjänsten kl. 11 är kyrkan
öppen kl. 12-14 för stillhet och bön.

Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén
tel. 0457 344 9037
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770
Vik. kantor Carl Mikael Dan
tel. 04573425046

Sön 03.05 kl. 11 NÄT mässa från Lemlands kyrka
Benny Andersson, Ádám Kiss.

Diakoniarbetare Tua Storfors
tel. 0457 344 18 05. OBS se telefonruta!

Sön 10.5 kl. 11 NÄT mässa från Lumparlands
kyrka, Mors dag, Benny Andersson, kantor
Sön 17.5 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka Benny
Andersson, Ádám Kiss.

Sön 21.5 kl. 19 Kristi Himmelsfärdsdag gudstjänst i
Lemlands kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss.
Sön 24.5 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka vik.
kyrkoherde Roger Syrén, kantor Ádám Kiss.

Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265.
Kyrkvärdar Viola Andersson, Gunvor Ekstrand
tel. 0405735482
Församlingsmästare Julia Norlander
tel. 0407685762
vik församlingsmästare Karl Fredrik Söderman
tel. 04575483281

Se PINGST nedan

Sön 7.6 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka Benny

Håll KOLL
på nätet.

Andersson, kantor Ádám Kiss.

Pingstdagen
kyrkans tredje stora högtid.

Söndag 31.5 kl. 14 Pingstdagen Taizémässa i S:t Johannes kyrka i
Lemböte med kyrkoherde Benny Andersson liturg, Carolina Lindström,
predikant, kantor Ádám Kiss och konfirmander.

PÅ NÄTET onsdag 6 maj från Lemlands kyrka
Tidebön VESPER kl. 18

BiBelsamtal

med BiBeln i Fokus
Under kvällsbönen Vesper växelläser vi ur psaltaren, Bibelns egen bönebok och sjunger hymEfteråt med kyrkoherde Benny Andersson
och
diakoniarbetare Tua Storner med kyrkoherde Benny Andersson, kantor
fors samt Maiken Poulsen
Ádám Kiss och diakoniarbeEnglund m. fl.
tare Tua Storfors.
Holl koll på nätet.

Glad Pingst!

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Föräldra-barn-gruppen
inställd tills vidare.

SKRIBA INFO
Skriftskollektioner skickas på e-post.
Kolla kontinuerligt e-posten.

Telefontid onsdag-torsdag kl. 14-16
Jobb tel. 04573434265.
E-post: johanna.u.haggblom@evl.fi
(Hör av dig även andra tider, så svarar jag när jag hinner).

Vi finns där för varandra!

Sköt
om er
: -)

Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

Diakonitelefon

FÖR UNGDOMAR
i FÖRTROENDE

Tisdag & torsdag
kl. 10-12
Jobb tel. 0457344 1805
E-post: tua.storfors@evl.fi
samt Messenger
Hör av dig för samtal och stöd.
Diakoniarbetare
Tua Storfors

Alltid
Anonym!

öppen måndag - torsdag
klockan 19-21
kolla extra öppet.

Alla har
tystnadsplikt

ANNORLUNDA GÅVA
skicka lätt med post
Ekologisk och etisk gåva till människor i Uländer t.ex. vattenpump, symaskin, läskunnig- TELEFONJOR 0400 22 11 90
het, hönor, skolmaterial. Pris från 5€ till
öppen dagligen kl 10-13, 20-23.
1200€. Betalas via bankkonto.
(Vanlig samtalsavgift).
Gemensamt Ansvars gåva t.ex. Ljus som brinner
med mönster, mössor, börs mm. finns till försäljning
på Pastorskansliet. Dessa produkter betalas kontant.

På hemsidan kan du delta i:
CHATTJOUREN
NÄTJOUREN
BREVJOUREN

Missionsdagen uppskjuten till 2021
Kristi Himmelsfärdsdag i Saltvik
Gäst kyrkoherde emeritus Mårten Andersson

Diakoni och mission—hjälp till alla åldrar

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

Tips och råd
om skötsel av gravstenar
på Lemlands- och Lumparlands gravgård
På våren när tjälen gått ur marken är det bra att titta till gravstenen och
sockeln. Vad många inte vet är att ansvaret för gravstenen ligger på
gravrättsinnehavaren. Församlingen ingriper inte eftersom stenen är på
”privat egendom”.

Stenen kan eventuellt behöva riktas för att undvika olyckor. Om en gravsten
välter och skadar intilliggande stenar eller om någon människa blir skadad,
så kan ni bli ersättningsskyldiga.
Var snälla och håll fritt från lyktor och föremål bakom och runtom gravstenen
för att trimning och häckklippning skall fungera bra.
Har stenen sjunkit behöver den lyftas upp för att det inte ska bli gropar och
kullar i gräset runtom.
Om ni riktar gravstenar, undvik att använda rundade stenar och/eller träbitar
mellan sockeln och stenen då det inte är hållbart. En del äldre gravstenar
har en sprint dvs. en järnspik mellan sockeln och stenen, nyare stenar saknar oftast sprint.
Stenhuggeri Saarinen & Åkerblom Ab utför riktningar av gravstenar tel. (+358)
18 23069.
Vid mindre riktningar som ni utför själva kan ni rådfråga församlingsmästare
Julia Norlander tel. (+358) (0)4076 85 762.

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. Fondbrevet Blomsterfonden vid Lumparlands kyrka
finns även på Matboden i Lumparland.
Minimipris: 15 euro

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

