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Stöd för ensamföretagare på grund av coronaviruset 
 

Finska staten har beslutat att dela ut statsunderstöd på 250 miljoner euro till kommunerna. 

Statsunderstödet ges för att kommunerna ska kunna bevilja stöd till ensamföretagare på grund 

av coronaviruset. 

 

Ensamföretagaren ska ansöka om stödet till företagets hemkommun senast 30.9.2020. 

 

Stödet är ett fast belopp på 2 000 euro som ska kunna användas till de kostnader som 

uppkommer för att driva företaget, t.ex. kostnaden för lokaler och utrustning som förvärvats 

för affärsverksamheten samt redovisnings- och kontorsutgifter. 

 

Stödet kan inte användas för att täcka företagarens lönekostnader. 

 

Ansökningar 

Stödansökningar ska skickas in i elektroniskt format på e-

postadressen info@lumparland.ax. Ansökningarna kommer att handläggas vartefter de 

kommer in.  

 

På kommunens webbplats hittar ni mer information kring villkor och vilka handlingar som 

behöver bifogas ansökan. 

 

Ni hittar också på webbplatsen den ansökan (framtagen av Arbets- och näringsministeriet) 

som ska fyllas i av ensamföretagaren. 

 

Länk till villkor och ansökan som ska fyllas i: 

https://www.lumparland.ax/nyheter/stod-ensamforetagare-pa-grund-coronaviruset 

 

Kontaktperson 

Om du har frågor om ansökan kan du kontakta kommundirektör Mattias Jansryd per e-post 

mattias.jansryd@lumparland.ax eller telefon +358 18 359 025. 
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

I det följande kommer några rader som till stor del kommer från min 

översikt i bokslut 2019. 

Bokslutet visar likt föregående år att prognostisering av skatteinkomster är 

mycket komplicerat eftersom konsekvenserna av nationella och regionala 

beslut som rör socioekonomisk politik är mycket svåra att förutse. 

Kommunen erhöll ca 140 000 euro mindre i kommunal inkomstskatt än 

budgeterat. Detta visar på att kommunen bör se över hur skatteprognoserna 

framställs och iaktta stor återhållsamhet vad gäller att ha en prognos som 

visar högre skatteinkomster än året innan. 

Trots att kommunen erhöll cirka 140 000 euro mindre i kommunalskatt 

visar resultaträkningen ett positivt årsbidrag på 47 462,11 euro. Resultatet 

efter avskrivningar är -161 178,42 euro. Det är ett i längden ohållbart 

underskott och kommunen behöver dels se över sina utgifter och dels sin 

finansiering för att skapa möjligheter till att nå en ekonomi i balans. 

Kommunens befolkningstillväxt har varit negativ under många år och 

barnantalet inom barnomsorgen och grundskolan förväntas att fortsätta 

minska. Kommunen arbetar dock redan nu med frågan hur man kan skapa 

förutsättningar för större inflyttning och nybyggnation av egnahemshus. 

En ökande befolkning får anses vara en förutsättning för att få ekonomin i 

balans, vilket gör frågan en mycket prioriterad sådan. 

Det är emellertid inte enbart Lumparlands kommuns bokslut som visar ett 

minus på resultatsidan, utan det är ett genomgående tema i den 

kommunala ekonomin för år 2019. Siffror visade redan innan 

coronapandemin tog fart att den kommunala ekonomin har ökande 

kostnader och minskande skatteintäkter. Med andra ord så står hela den 

offentliga ekonomin inför stora utmaningar som vi endast kan klara om 

alla drar åt samma håll och vi hittar nya samarbetsformer.  

 

Mattias Jansryd 

Kommundirektör 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 
 
Vecka 23      
      
Måndag     1 juni  Mannagrynsgröt, sylt, pålägg, frukt o. grönsaker  
Tisdag     2 juni  Skolan: grilldag  
      Dagis o. Kapellhagen: stekt korv o. potatismos   
Onsdag     3 juni  Fisk 
Torsdag     4 juni  Schnitzel m. champinjonsås 
Fredag     5 juni  Maletköttsoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 24          
      
Måndag     8 juni    Ledig  
Tisdag     9 juni  Ledig 
Onsdag   10 juni  Fisk 
Torsdag   11 juni  Korvgryta m. curry o. äpple 
Fredag   12 juni  Sommarsoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 25      
      
Måndag   15 juni  Skinksås o. pasta 
Tisdag   16 juni  Makaronilåda 
Onsdag   17 juni  Sjömansbiff 
Torsdag   18 juni  Dagis: Varmrökt lax m. dillmajonnäs o. sommargurka  
      Kapellhagen: Inkokt lax m. dillmajonnäs o. sommargurka 
Fredag   19 juni  Semester 
 
  
 
 

 
 

Med reservation för ändringar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 Inger Johansson 
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Allmän information om stängning och 

bemanning under sommaren 
 

Kommunkansliet 

På grund av sommarsemestrar håller kommunkansliet stängt vecka 28-29.  

 

Kommunkansliet kommer även vara stängt följande fredagar under 

sommarmånaderna: 

• Den 3 juli 

• Den 14 augusti 

 

Socialärenden under sommaren 

Vid brådskande socialärenden under vecka 27, 28, 29 och 33 kan man 

kontakta Lemlands socialkansli på tel. 349 440. 

 

Fastighets- och VA-ärenden 

Vid brådskande ärenden som rör fastigheter eller VA kan ni som vanligt 

ringa jouren på 0457 343 5333. 

 

 

 
              

 

Daghemmet Videungen håller sommarstängt 6.7 – 9.8.2020. 
Vid brådskande behov av barnomsorg under stängningen 
kontakta socialkansliet i Lumparland, tel. 018-359022, senast 
18.6.2020. 
 
Glad 
sommar!

 

 
 

 
Räddningschef Lennart Johansson har semester 22.6 – 17.7. 

  
Brandinspektör Thomas Mattsson har semester 20.7 – 14.8. 
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 Lumparlands Ungdomsförening 

 

 håller årsmöte måndagen den 15/6 kl. 19:00 
 på Furuborg. 
 
 Stadgeenliga ärenden behandlas. 
 Möjlighet att delta i mötet online finns 
 
 Alla hälsas välkomna! 
 Styrelsen. 

 

Vårmöte 
 

Folkhälsan i Lumparland  och Finlands Röda Kors avdelning i Lumparland  
kallar våra medlemmar till gemensamt vårmöte måndagen den 8 juni 2020  

kl. 19.00 på Furuborg. 
 

Stadgeenliga förhandlingar. 
Välkomna. 
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Föreningsbidrag för år 2021 

Föreningsbidrag kan sökas från Kultur- och fritidsförvaltningen i Lumparland för 

verksamhetsåret 2021. Från och med i år finns ett nytt regelverk på plats som ni 

kan bekanta er med på kommunens webbplats: 

https://www.lumparland.ax/kultur-fritid-och-naringsliv/bidrag 

På webbplatsen finns också den blankett som föreningar nu ska använda för att 

ansöka om föreningsbidrag.  

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 20.8.2020. Ansökan skickas till: 

Lumparlands kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kyrkvägen 26 

AX-22 630 Lumparland 

 

Ansökan kan även sändas per e-post till info@lumparland.ax med rubriken 

”Ansökan om föreningsbidrag” eller lämnas in till kommunkansliet i Lumparland. 

 

Projektbidrag för år 2021 

Projektbidrag kan sökas från Kultur- och fritidsförvaltningen i Lumparland för 

verksamhetsåret 2021. Från och med i år finns ett nytt regelverk på plats som ni 

kan bekanta er med på kommunens webbplats: 

https://www.lumparland.ax/kultur-fritid-och-naringsliv/bidrag 

På webbplatsen finns också den blankett som föreningar nu ska använda för att 

ansöka om projektbidrag.  

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 20.8.2020. Ansökan skickas till: 

Lumparlands kommun 

Kultur- och fritidsförvaltningen 

Kyrkvägen 26 

AX-22 630 Lumparland 

 

Ansökan kan även sändas per e-post till info@lumparland.ax med rubriken 

”Ansökan om projektbidrag” eller lämnas in till kommunkansliet i Lumparland. 
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  Nyheter på biblioteket!  

    

 Vuxen, skön: Diamond, Lucy En nästan perfekt semester 
  Gabrielsson, Otto Vildhavre 
  Grundvall, Maria Sommardrömmen 
  Mazzarella, Merete Skulle vi alla kunna samsas? 
  Teir, Philip  Jungfrustigen 
 
  

   
 Biblioteket öppnar igen måndagen 1.6!  

  

 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  

  

 
 

 VÄLKOMNA! 
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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? Tidsperiod som banorna finns 

utsatta 

Fotbollsplan mittemot skolan 4 – 10 maj 

Infarten till vindmöllorna från Gamla 

Korgstadvägen (korsning mellan Mossränneln 

och Gamla Krogstadvägen) 

11 – 17 maj 

Lekplatsen Hagen 18 – 24 maj 

Furuborg 25 – 31 maj 

Cirka 100 meter in på vägen ner till Lumparby – 

Långnäs (korsningen mellan Lumparby 

Långnäsvägen och Flatholmsvägen) 

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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BÅTPLATS 

 

 

 

 

Bå tplåtser finns ått hyrå vid  

Kåpellhågens bå thåmn. 

 

Hyrå 173,66 €/å r (inkl. moms). 

Kontåktå Tekniskå 

kånsliet  

tel 349431. 

e-post:  ceciliå.glåndberger@lemlånd.åx 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Årsmöte! 
 
Föreningen Nybonds i Krogstad r.f. sammankallar våra medlemmar till årsmöte  
söndagen den 28 juni 2020 kl. 19.00 vid Nybonds. 
Stadgeenliga förhandlingar. 
 
Varmt välkomna. 
Styrelsen. 
 
 
Hej alla Nybonds vänner! 
 
Vi kommer att öppna för säsongen tisdagen den 23 juni kl. 18.00, därefter har vi öppet alla 
tisdagskvällar från kl. 18.00-21.00 under sommaren. 
Vi har öppet i museet, caféet samt loppisen. 
 
Söndagen den 5 juli kl. 14.00 Gudstjänst vid Nybonds med kaffeservering. 
Sommarens andra aktiviteter kommer vi att informera om senare, du kan också besöka vår 
Facebooksida där hittar du mer information. 
 
Kom och stöd vår verksamhet! 
Styrelsen 

 
 
 
 

DAGS ATT SKURA MATTOR? 
 
 
 

Matt-tvätten i Klemetsby  
är öppen för säsongen  

 
 

Välkommen! 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 16 juni 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. 

 
 

 
 

                       Telefon: 35511  

Måndag-fredag 9.30-18.00 
Lördagar 9.30-14.00 

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 

 
 
Spara energi. Elektronisk utrustning på din arbetsplats förbrukar energi även när du inte 
använder den. Därför är det viktigt att stänga av utrustningen när den inte används. 
Standby-el står för 20% av elförbrukningen på en genomsnittlig arbetsplats. 
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Föreningens medlemmar kallas till vårmöte den 8 juni klockan 

19.00 på Furuborg. Stadgeenliga förhandlingar och diskussion om 

samarbete med Lemlands lokalförening. 

Mötet hålls tillsammans med Röda korsets Lumparlands avdelning. 

 

Vi saknar ännu en ordförande! Hör av dig till Jana 

redan idag! 

 

                                                       

Kom ihåg att anmäla dig till sommarsimskolan för barn födda 2015-2005 och Lek och 

plask för barn 2-4 år! Anmälan görs via vår hemsida: www.folkhalsan.fi/lumparland, där också all 

information finns. 

 

Cirkelträningen fortsätter i höst med förutsättning att vi hittar någon som vill dra varannan 

vecka. Helena Jansson fortsätter gärna som ledare, dock bara varannan vecka. 

 

Vill du bli medlem? 
Du kan kontakta någon i styrelsen och meddela att du vill bli medlem eller fylla i ett formulär som 

du hittar på:  

https://www.folkhalsan.fi/foreningar/bli-medlem/ 

Medlemsavgiften är 10€ och betalas in på konto FI15 5578 0440 0072 85. 
 

Alla medlemmar över 65 år gymmar gratis! Kontakta Jana, 0400 77 40 53 

eller jana.lindholm@aland.net för mer information! 

Psst! Dags att 

anmäla till 

sommarsimskolan! 

??  
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hamsafe@aland.net 

www.hamsafe.ax 

 

Lumparland FBK ordnar 

i år igen ett tillfälle för   

granskning av handbrandsläckare, 

Måndag 15.6 fr.kl 18 vid branddepån 

 

Passa på att kontrollera era brandsläckare 

inför sommar och båtsäsong 

 
Brandsäkerhet i världsklass 

 
Hur kan vi hjälpa just dej idag? 

Har din väg en 

namnskylt? 
 

Privata vägar i kommunen saknar ännu 
vägnamnsskylt. Det är väghållarens ansvar 
att vägen får sin namnskylt. 
 
Vi erbjuder er möjlighet att beställa  
namnskylt via tekniska kansliet. 
 
Kostnad 107,76 € per paket  
(skylt, stolpe, fundament) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tel: 349 430 
 
e-post: therese.byman@lemland.ax 
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 

6 juli 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 26  

JUNI 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 

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


 

 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

SOMMARÖPPET med GUIDE i båda kyrkorna. 
 

8 juni - 8 augusti, måndag-lördag kl. 10-16. 
 

 

Välkommen in i våra kyrkor. 

Kostnad 30€ vuxna, 15€ barn (3-12 år). 

Inbetalning konto Andelsbanken på 
Åland nr. FI 04 5578 0410 0041 22  
eller kontant på Pastorskansliet. 

 

Seglats med ALBANUS söndag 12 juli 
med sjöfartsförsamlingen. 

 

AVFART kl. 11.30 från Sjökvarteret i Mariehamn 
i anslutning till friluftsgudstjänsten kl. 13.30 i Rödhamn som hålls ombord. 

Albanus lägger till vid den nya bryggan på östra udden. Tillbaka i Mariehamn kl. 17.30. 

 Begränsat antal platser. Anmälan senast fredag 3 juli  
till Pastorskansliet tel. 34042 eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi 

 

 

Juni-Juli 2020 

 

Lemlandsvägen 1328 

 AX-22610 Lemland  

Pastorskansliet tel: 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 



 

               Sommarhälsning från kyrkoherden 

Hej lemlänningar och lumparlänningar! 

I dag, när jag sätter mig för att skriva en sommarbetraktelse, känns det lite konstigt. 
Våren har varit så annorlunda med Covid-19 och de påföljder det medför. Sommaren 
har sett så oviss ut. Ändå finns det förhoppningsvis en ljusning i tunneln, då smittkur-
van och de som behöver sjukvård börjar peka nedåt och samhället sakta får öppna upp.  
 

Så även kyrkan. Skolorna har knackat på dörren och vill komma till kyrkan på skolavslutningsgudstjänst. 
Och när jag lutar mig tillbaka i min arbetsstol och funderar på sommaren så tänker jag på min älskade 
mormor och mamma. Båda ligger mig väldigt varmt om hjärtat och har varit och är en stor del i mitt liv, 
de har format mig och mina värderingar. Varför jag tänker på dem denna dag med sommartankar i huvu-
det vet jag inte riktigt, kanske Guds tilltal. 
 

För det jag vill berätta om, är att 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 kom till min mormor blev jag alltid väldigt lugn och så trött. Jag har funderat på varför. Jag tror att 
det handlade om att där, hos henne i hennes varma kärleksfulla hem, fick jag bara vara helt och fullt! Det 
fanns inga krav, jag kände mig bara älskad och inte så lite bortskämd, alltid god mat och fika. Så också 
hos mamma, som jag har glädjen att fortfarande ha hos mig. Speciellt på holmen, där hon fortfarande bor 
på sommaren, snart 84 år gammal, är det lugn och harmoni som råder, även om det finns del att stå i. Men 
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 avslappnad 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 vilken fantastisk kärlek! 
 

En avkopplande sommar önskar 
 

Benny Andersson 
Kontraktsprost, kyrkoherde 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

 Den blomstertid nu kommer …  

 

     SOMMARKONSERTER 
   

  Tisdag   16 juni kl. 18 i Lumparlands kyrka 
  Konsert med barock och wienerklassisk musik. 
   

  Torsdag 18 juni kl. 18 i Lemlands kyrka 
  Konsert med barock, wienerklassisk och romantisk musik. 
   

  Judit Déáki och Ádám Kiss spelar på spinett, blockflöjt och orgel.         



   GUDSTJÄNSTER  
 

 

Sön 7.6 kl. 11 Högmässa i Lemlands 

kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: 

Församlingens konfirmandarbete. 
 

Sön 14.6 kl. 11 Högmässa i Lumparlands 

kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: 

Lärkkulla stiftelsen. 
 

Lör  20.6 kl. 14 Midsommargudstjänst i 

Lemlands kyrka, Benny Andersson, Ádám 

Kiss. Kollekt: Matbanken på Åland. 
 

 

Sön  21.6 kl. 14 Friluftsgudstjänst i Norr-

kulla, Järsö, Benny Andersson, Ádám Kiss. 

Kollekt: För konfirmandarbetet. Kaffekorg med. 
 

 

Sön  28.6 kl. 11 Högmässa i Lumparlands 

kyrka, Roger Syrén, Carl Micael Dan. Kollekt: 

Församlingsförbundet. 
 

Sön 5.7 kl. 14 Friluftsgudstjänst i Nybonds 

i Krogstad, Lumparland,  

Roger Syrén, Carl Micael Dan. 

Kollekt: Församlingsförbundet.         

Kaffeförsäljning på plats. 
 

 

 

Sön 12.7 Friluftsgudstänst  i Rödhamn 

med ALBANUS. Anmälan, se    

föregående sida. Roger Syrén, 

Carl Micael Dan. Kollekt: Finska 

Missionssällskapet för diakoniarbete. 
 

 

 

Sön 19.7 kl. 11 Högmässa i Lemlands 

kyrka, Roger Syrén, Carl Micael Dan. Kollekt: 

Kyrkans diakonifond, Kyrkostyrelsen. 
 

 

 

Sön 26.7 kl. 11 Högmässa i Lumparlands 

kyrka, Roger Syrén, Carl Micael Dan. Kollekt: 

Församlingens musikarbete.  
 

 

Ons 29.7 kl. 14. S:t Olofsmässa i S:t Olofs 

sjöfararkapell i Lemböte.  

Benny Andersson, Ádám Kiss. 

Kollekt: Ålands prosteris 

vänortsarbete i Ösel.   

Kaffekorg med. 

 

 

 Välkommen till kyrkan igen! 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

INFORMATION och semester 
 

Kyrkoherde Benny Andersson 
Ledig 22.6-26.7   
Tel. 0457 343 4267   
 
Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén 
Tel. 0457 344 9037 
 
Kantor Ádám Kiss 
Ledig 22.6-26.7 
tel. 0457 343 1770 
 
Kantorns vikarie Carl Micael Dan 
Tel. 0457 342 5046  
 
Diakoniarbetare Tua Storfors  
Ledig 1-14.6, 13.7-16.8 
tel. 0457 344 1805 
 
Barn– och ungdomsledare  
Johanna Häggblom 
tel. 0457 3434 265 
 
Församlingsvärdinnor 
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand 
tel. 0405 735 482,  040 776 1735 
 
 
 

Församlingsmästare Julia Norlander 
Ledig 8.6-2.7 tel. 0407 68 57 62 
 
Vikarie Karl-Fredrik Söderman  
tel. 0457 548 3281 

 

 

 
 

Sön  2.8 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands 

kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss. 

Kollekt: Gideoniterna i Finland. 
 

 

Sön 9.8 Högmässa med konfirmation  
 

kl. 10 i Lumparlands kyrka och  
 

Kl. 13 i Lemlands kyrka, procession,  

Benny Andersson, Ádám Kiss, Johanna 

Häggblom. Kollekt: Stöd till personer   

utsatta för människohandel, Elpida r.f. 

Välkommen! 
Kyrkan är öppen igen, 

avstånd 1-2 m gäller. 

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


          

 

        

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

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

   

FÖRSAMLINGSRESAN och prosteriets PENSIONÄRSLÄGER  

är framskjutna till nästa år. 

SKOLSTART 

 

 

Barngudstjänst  
med VÄLSIGNELSE av  
FÖRSTA KLASSISTER 

söndag 16 augusti kl. 18           
i Lemlands kyrka 

BARNENS BIBEL utdelas gratis. 
Välkommen. 

       

 
MISSIONSKRETSARNA  

träffas igen inför höstterminen. 
 

Gemensam kretsstart planeras  

till vecka 38 i mitten av september. 
 

Önskar alla en välsignad sommar. 
 

 

Diakoniarbetare Tua Storfors 

 

 

Ålands Prosteris 

SOMMARLÄGER i Lemböte 
för ÅK 1-6, begränsade platser. 

 

BARNLÄGER 15-17 juni  

Fullsatt! 
 

 

MUSIKLÄGER 13-15 juli 

Några platser kvar. 

 
 

   

Kära barn! 
   Vi ses på nätet. 

Tid för  

bus och 

bad, 

läger och 

lek. 

SKRIBA INFO 

Lektioner på e-post och nätet. 
Skriftskolläger 8-10 juni i Lemböte. 

 

Konfirmation den 9 augusti,                    
se under gudstjänster. 

 

Önskar alla STORA som små 
 

en skön hemester 
 

 Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom  
 

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

