
 

INFOBLAD 

V50 MÅNDAG 7 DECEMBER 2020. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

12/2020 

  

 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 
 

VIKTIG INFORMATION OM SNÖPLOGNING  
 

Se över din väg redan nu, att den är i skick för att bli plogad.  
Den ska vara tillräckligt plan, röjd från överhängande kvistar (4 m) samt  

märkt med plogpinnar i tillräckligt antal. 
 

Vändplan ska finnas för traktor och plog. 
 

Nya kunder: kontakta oss redan nu: 
 

Tel : 349 431 eller per e-post: 
 

cecilia.glandberger@lemland.ax 
 
 

Kunder som hade plogning senaste vinter är med på ploglistorna till årsskiftet.  
Faktura för plogning 2020 kommer i januari.  
När fakturan är betald är man fortsättningsvis med på ploglistorna. 
 
 
Snöplogning av kommunala vägar och områden i Lumparland nov 2019- april 2023 
 
 
Distrikt 1-2, kommunal-, gc, privat-vägar, Anton Alm tel. 0457-3435499 
(Nicklas Alm tel. 040-0721683) 
 

mailto:cecilia.glandberger@lemland.ax


LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD    SIDA 2                                                                                                                    

 

 

Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

Det rör på sig i Lumparlands kommun för närvarande. För det första kan jag 

nämna att kommunstyrelsen vid sitt sammanträde den 25 november beslöt att 

tillsätta en arbetsgrupp för att se på olika möjligheter för att få till stånd radhus 

på en eller flera av kommunens fastigheter i Klemetsby. Arbetsgruppen ska inte 

ta fram ritningar utan ska mer visionera om vad som kan vara vägen framåt för 

kommunen i denna fråga. 

Därutöver beslöt kommunstyrelsen vid samma sammanträde att föreslå 

fullmäktige att hos landskapsregeringen anhålla om en 

kommunindelningsutredning vad gäller Lemland-Lumparland. En sådan 

utredning har som syfte att lyfta fram vad en eventuell kommunsammanslagning 

skulle innebär och vilka positiva eller negativa effekter ett samgående skulle 

medföra. Just nu får man dock inte ta initiativ till andra samgåenden än de som 

under lång tid har diskuterats; norra Åland, södra Åland och skärgården. Så om 

en anhållan skickas in till landskapsregeringen behöver vi vänta på att 

landskapslagen om en kommunreform på Åland upphävs av lagtinget. Ett 

lagförslag om upphävande av lagen har varit ute för utlåtande i kommunerna och 

Lumparlands kommuns förhoppning är att lagen upphävs under våren 2021. 

Utredningen medför emellertid inte att kommunerna kommer att gå samman, utan 

det är en fråga som ligger längre fram efter att utredningen har gjorts. 

Det har även till kommunen inkommit ett projektförslag för att skapa ett bättre 

näringsliv på axeln Lemland-Lumparland-Föglö som handlar om att man 

förslagsvis över tre år anställer en projektledare för att försöka få till åtgärder för 

att få ett mer livfullt näringsliv på axeln. Som vi vet sprudlar inte Lemland och 

Lumparland av företag, utan det finns helt klart möjligheter till utveckling. 

Kommunen ställer sig positiv till projektförslaget och vi får invänta vad detta 

konkret kan utmynna i. 

Avslutningsvis har kommunstyrelsen föreslagit fullmäktige att både 

skolnämndens och socialnämndens verksamhet överförs till kommunstyrelsen 

från och med nästa år. Förändringen av förvaltningsstrukturen på detta sätt har 

som grund i att Kommunernas socialtjänst k.f. övertar en stor del av 

socialnämndens ansvar. På grund av att det blir så pass få ärenden att behandla 

efter årsskiftet i dessa två nämnder har kommunstyrelsen gjort bedömningen att 

den kan axla det här ansvaret. Fullmäktige har sista ordet den 2 december så ni 

vet kanske hur det gick när ni läser det här. I övrigt får jag önska alla en god jul! 

Mattias Jansryd 

Kommundirektör 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 
 
 
 
Vecka 50      
Måndag     7 december  Mannagrynsgröt m. russinsoppa, pålägg, frukt o. grönsaker 
Tisdag     8 december  Godalådan  
Onsdag     9 december  Fisk 
Torsdag   10 december  Biff a la Lindström 
Fredag   11 december  Kålsoppa m. julkorv  
 
Vecka 51          
Måndag   14 december    Havregrynsgröt, sylt,  pålägg,  frukt o. grönsaker            
Tisdag   15 december  Korvlåda 
Onsdag   16 december  Skolan lediga på dagen 
       Dagis/Kapellhagen: öppen 
Torsdag   17 december  Julmat 
Fredag   18 december  Vintersoppa, ost o. frukt   
 
Vecka 52      
Måndag   21 december  Köttfärssås o. pasta 
Tisdag   22 december  Tomtarnas gröt, socker, kanel, skinka o. mandarin. 
Onsdag   23 december  Jullov 
Torsdag   24 december      ”  
Fredag   25 december             ”     
 
 

 
Med reservation för ändringar. 

 
Med vänliga hälsningar, 

 Inger Johansson 
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MATSEDEL - Kommunens äldreomsorg 
(Kapellhagen och hemservicen) 

 
Vecka 50      
Måndag     7 december  Stekt korv m. stuvad vitkål/potatis  
Tisdag     8 december  Goda lådan 
Onsdag     9 december  Fisk 
Torsdag   10 december  Biff a la Lindström  
Fredag   11 december  Kålsoppa  m. julkorv 
Lördag   12 december  Stekt fläsk o. potatismos 
Söndag   13 december  Kyckling o. ris m. currysås 
 
Vecka 51          
Måndag   14 december    Soppa         
Tisdag   15 december  Korvlåda 
Onsdag   16 december  Fiskgryta o. potatis 
Torsdag   17 december  Julmat 
Fredag   18 december  Vintersoppa   
Lördag   19 december  Kassler o. potatis m. svampsås 
Söndag   20 december  Pannbiff o. potatismos 
 
Vecka 52      
Måndag   21 december  Köttsås o. pasta 
Tisdag   22 december  Korvstroganoff o. potatis  
Onsdag   23 december  Janssons frestelse 
Torsdag   24 december  Julbord. Julmat, skinka o. lådor m.m. 
Fredag   25 december  Julmat 
Lördag   26 december  Julmat 
Söndag   27 december  Revbensspjäll o. potatismos 
 
Vecka 53      
Måndag   28 december  Stuvade makaroner o. stekt korv 
Tisdag   29 december  Leverlåda 
Onsdag   30 december  Sill o. potatis m. gräddfilssås 
Torsdag   31 december  Kött o. potatisgratäng 
Fredag     1 januari  Kycklingsoppa 
Lördag     2 januari  Lasagne 
Söndag     3 januari  Pastagratäng o. bacon 

 
 
 

Med reservation för ändringar. 
Lunchbeställning bör göras på telefonnummer 018-359042  

senast två dagar i förväg för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
 

Vi på Kapellhagen önskar er alla en riktigt fridfull julhelg. 
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Kontaktuppgifter till kommunens äldreomsorgschef och 

barnomsorgsledare från och med 1.1.2021 

Från och med den 1 januari 2021 kommer Lumparland att ha en gemensam  

äldreomsorgschef och en gemensam barnomsorgsledare med Lemlands kommun. 

Äldreomsorgschefen Cecilia Dahlström nås på tel.nr. 018-359022. Cecilia kommer 
att vara på kommunkansliet i Lumparland på torsdagar med början 7.1.2021. 
Cecilias e-post är: cecilia.dahlstrom@lemland.ax 
 
Barnomsorgschefen Per Leino nås på tel.nr. 018-349445. Han kommer att vara i 
Lumparland enligt överenskommelse. Pers e-post är: per.leino@lemland.ax 
 
Vi hälsar Cecilia och Per välkomna till arbetet i Lumparland! 
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  Nyheter i biblioteket! 

Vuxen, skön:  Löthman, Leo Frihamn 
 
Vuxen, deckare: Christie, Agatha En dos stryknin 
  Connelly, Michael På dödligt spår  
 
Barn & ungdom: Kinney, Jeff  Inget flyt 
  Mawil  Lucky Luke sadlar om 

Wedsberg, Malin Kodnamn Marvin X 
 
Barn, fakta:  Bergting, Peter Skräck 

Blomfeldt, Mattias Batteriet och motorn möter vind- 
  kraftverket 

Ffrancon, Davis Varför skall jag lära mig matte? 
Maclaine, James Lätta fakta om uttrar 

  Noon, Steve  En gata genom historien 
  Strachan, Jackie Kattens 50 favoritlekar 
 
 
  OBS! UTSTÄLLNING I DECEMBER - SKOLANS ELEVER PRESENTERAR HÖSTENS ALSTER!  
 
  Biblioteket är öppet 

  Må kl. 17.00-20.00 
Ti kl. 14.00-15.00 

  On kl. 17.00-20.00 (även den 23.12) 
 

 Tel: 359 037 

e-mail: bibliotek@lumparland.ax  

 

Välkommen att låna läsning inför julen! 

 

 
 

 

God Jul och Gott Nytt År 2021 ö Gunilla 

  

 



LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD    SIDA 8                                                                                                                    

 

 
 

 

Till förtroendevalda i kommunen! 

Arvodena för 2020 kommer att betalas ut 31.12.2020. 

Vänligen lämna in Ditt skattekort senast 16.12.2020, annars dras det 60% i skatt. Meddela också 

adress och eventuell e-postadress samt kontonummer. 

Skattekortet och övriga uppgifter lämnas in till mig eller skickas per e-post på adressen 

sofi.lundberg@lumparland.ax  

Jag vill samtidigt passa på att önska alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År! 

Hälsningar, Sofi 

Byråsekreterare/löneräknare 

 
 

INFÖR JULEN 
 
 

Tänk på att glansigt papper är behandlat och inte går att sortera  
som papper. Glansigt papper ska sorteras som brännbart avfall.  

Packa istället in dina paket i ”icke glansigt” papper tex tidningspapper  
så kan du sortera det som papper. 

God Jul! 

Föreningen Nybonds i Krogstad  

Önskar er alla En God Jul och Ett Gott Nytt År.  

 

Nu tar vi en liten paus i föreningsarbetet över Julen och så tar vi nya tag nästa år.  

Vi vill tacka er alla som har gett sitt stöd till föreningen genom frivilligt arbete eller 

bidragit på något annat sätt i vår verksamhet. 

 

Hjärtliga Jul Hälsningar från styrelsen. 
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God Jul Och Gott Nytt År till alla i Lumparland!  

 

Samt ett stort TACK till er alla som har stöttat vår verksamhet även i år på olika sätt. 

Tack också till Matbodens personal för gott samarbete! 

Hungerdagsinsamlingen blev totalt 1 082,75€ i Lumparland.  

Det var ett jättebra resultat. Tack! 

 

Med vänlig hälsning och hopp om en Corona fri framtid. Ta hand om varandra!  

Styrelsen. 

Finlands Röda Kors avdelning i Lumparland.  

 

 

Ps. Vår ordförandeklubba är på villovägar.  Det är en gåva från Folkhälsan när vi fyllde 30 

eller 40 år! Handgjort av masurbjörk och har två delar.  

Någon som vet?  Ring Lil i så fall 0457 36 13 169  
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 15 december 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  
                           Så får du en hållbarare jul.    

                                                                                                                                
Tänk till när du planerar julbordet. Matsvinn är en riktig klimatbov.                                              

De flesta äter inte så mycket som man tror. Undvik att köpa nytt julpynt.                                        
Vill du ha något nytillskott så finns det mycket att hitta i second hand butiken.                                  

Ge bort något hemlagat i julklapp tex en marmelad, sylt eller egenmixad kryddblandning.                                      
Ett tips är att använda överbliven tapet som omslagspapper till julpaketen.                                                  
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 
4 januari 2021 

 

 
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 25  

DECEMBER 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 

 

December 2020—Januari 2021 

     

VESPER   
onsdag 2.12 kl. 18 i Lemlands kyrka 

med kyrkoherde Benny Andersson, diakoniarbetare Tua Storfors och kantor Ádám Kiss. 
  Vi växelläser ur  Psaltaren, Bibelns egen bönebok.  

Möjlighet till förbön, du kan skriva på en bönelapp eller berätta för diakonen  
  så tar prästen upp den i den gemensamma bönen. 

 

 Kvällste och samtal i tornkyrkan efteråt. Alla välkomna. 
 Välkommen igen i nya året  3 februari 2021. 

 De Vackraste Julsångerna 
  

Söndag 20.12 kl. 18 i Lemlands kyrka 
  gudstjänst med Benny Andersson, Ádám Kiss       

Benny Andersson, sång och  
    Karl-Fredrik Söderman, sång 

          Glögg och pepparkakor i Kyrkstallet efteråt. 
 

   Söndag 27.12 kl. 11 i Lumparlands kyrka 
     gudstjänst med Roger Syrén och Carl Micael Dan      

 Karl-Fredrik Söderman, sång 
       

     Ge en julgåva som förändrar barns liv.  

Du kan bidra vid kollekten i kyrkan eller ge en summa via SMS tel. 16155 skriv:  JUL18, JUL36, JUL42 
eller JUL40. Du kan också ge en valfri summa via MobilePay på numret: 41701 eller   

via nätet: www.devackrastejulsangerna.fi eller 
Bankkonto FI38 8000 1400 1611 30 Finska Missionssällskapet 

 

Församlingen understöder familjearbetet i Nepal. 

HERRFIKA i församlingshemmet i Lemland 
 

onsdag 16 dec kl. 14  
Leo Löthman gäst 

 

Efter nyår onsdag 27 jan kl. 14 
Stig Forsman gäst 

       
  Hemtrevlig samvaro med hembakat av husmor              

 Välkommen hälsar kyrkoherde Benny Andersson  



   

 Advents– och nyårshälsning från kyrkoherden 
 

 

 När jag skriver den här betraktelsen står vi precis på gränsen mellan det gamla och nya 
 kyrkoåret. Tittar vi i backspegeln är det inte något muntert kyrkoår vi lämnar bakom 
 oss. Corona-pandemin har också i den kyrkliga sfären lämnat svarta spår. Människor, 
 församlingsmedlemmar, som fått lämna livet. Anhöriga som inte fått ta ett ordentligt 

avsked. En vår utan gudstjänstbesökare, och på många platser ett återkommande scenario. Ett oväntat   
mörker som omsluter oss. 
 
Dock finns det ljus i mörkret. Vi har tvingats att finna nya metoder att möta mörkret. Det finns en tro och 
ett hopp att efter mörker kommer ljus. I brytningen mellan höst och vinter kommer advent med ett nytt 
”nådens år från Herren”  
 
Människan bär på en längtan. En längtan bort till något bättre, en längtan vidare till någonting roligt, en 
längtan efter mening, efter något som kan fylla tomrummet i själen. En längtan att vara behövd, att få be-
kräftelse. Längtan är inget att vifta bort, det är en stark drivkraft som står för något. Inte konstigt att advent 
väcker genklang i folksjälen. 
 
Adventstiden är en tid av längtan och önskningar. Jag önskar att snön kom-
mer, att tomten kommer, att ljusen kan hålla de mörkaste tankarna borta, att 
julafton inte kommer vara fylld av konflikter, att vi för en gångs skull ska våga 
släppa jargongen och säga som det är till varandra: hur mycket du faktiskt be-
tyder för mig. Och egentligen är det väl så att den största längtan är den som 
handlar om att relationerna ska få bli hela. Att vara älskad. 
 
Gud bär också på en längtan. Guds längtan är att komma nära oss människor, 
och det visar sig tydligt i advent. Jesus vill gemenskap med varje människa. 
Det är då han väljer att komma till oss som människa. Jesus föddes i Betlehem. 
Gud vill bo ibland oss.  Han offrade allt för att hjälpa oss, genom att få göra sig 
en plats uti vårt hjärta. Det borde vara julens kärleksbudskap.  
 
Låt julen få handla om mer än traditioner och familjen, låt den även handla om den större familjen du också 
tillhör för att du är människa. Jesusbarnet i krubban berättar om en Gud som blåser liv i hoppet gång på 
gång. Det finns en framtid, det du längtar efter är möjligt att nå! Låt Jesus tala om för dig hur mycket han 
älskar dig den här julen.  
 

Med Guds rika välsignelse och önskan om en God Jul och ett Gott Nyår. 
 

Benny Andersson 
Prost och kyrkoherde 

 ”Till hög, till låg, till rik, till arm 
 kom, helga julefrid. 
 Kom barnaglad, kom hjärtevarm 
 i världens vintertid. 
 Du ende som 
 ej skiftar om, 
 min Herre och min konung, kom. 
 Till hög, till låg, till rik, till arm 
 kom glad och hjärtevarm.”  
 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

I väntans tider - Glad Advent! 

Gud vill bo ibland 
oss.  Han offrade 
allt för att hjälpa 
oss, genom att få 
göra sig en plats 
uti vårt hjärta.  

Det borde vara 
julens kärleks-
budskap. 



  Ålands unga kyrka 
 ÅUK Julövernattning 19-20.12 i Lappo.  

    Ungdomens kyrkodagar i Finland 21-24 jan 2021 

    

       JUL PÅPP ÅPP   

 Torsdag 17.12 kl. 18.30-20.30 i Birgittagårdens källare.      

    Kom med och måla tavlor och laga dina egna julpresenter. 
 

 

OBS! Ta med canvasduk och/eller en tom fotoram utan glas i A4 
storlek eller mindre. 

 
 

Lånepenslar finns, men på grund av smittorisk  
ta gärna med egna favoritpenslar. 

 

Gäller för ÅK 5 och uppåt. Max antal 8 pers.  
Bindande anmälan senast tis 10.12  

till mig på mobilen eller Messenger.     
          Välkommen hälsar 
 

       Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom, tel. 0457 3434 265 

 

Verksamhet för STORA och små! 

   Familjemässa 

söndag 13.12 kl. 11 på Solkulla 

 Benny Andersson, Ádám Kiss och      
Johanna Häggblom. 

Kollekt: För barn- och ungdomsläger på Åland. 
 Sv. Luth. Evangelieföreningen. 
 

Södra Lemlands Marthaförening serverar julgröt efteråt.  

 Välkommen till en stund med julfrid och julsång. 

  Föräldra-barn-gruppen 

  torsdagar kl. 9.30-11.30  

 i församlingshemmet Birgittagården. 

 Välkommen att träffa andra föräldrar och barn,  
   leka och sjunga tillsammans. 
 
 

        Nästa ggr. 3/10/17 dec avslutning inför julledigt. 
 

  Välkommen igen i nya året 14/ 21/ 28 jan och 4/ 11 feb 2021. 
 

Hjälpledarskolningshelg 15-17 jan 2021  

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

INFO till konfirmanderna 

Skriftskolsläger 4-6 dec 2020 och 29-31jan 2021 



 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Mission och diakoni för hjälp till behövande 

 

VÄLKOMMEN TILL VÅRT VECKOPROGRAM 
 

ONSDAGAR   

  Sveagården kl. 13.30 Andakt 2.12, HHN 16.12,  Andakt 13.1, HHN 27.1, Andakt 10.2. 

  Birgittakretsen kl. 13.30 udda veckor i församlingshemmet Birgittagården 

  Efter nyår träffas vi igen 20.1 i Birgittagården, gäst Bengt Grunér. 
   
TORSDAGAR 

  Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, Julbord 8.12, HHN 23.12, Andakt 14.1, 

  HHN 28.1, Andakt 11.2.   
 

FREDAGAR  

  Kapellhagen kl. 14, Andakt 4.12, HHN 18.12, Andakt 15.1,   

  HHN 29.1, Andakt 12.2. 
 

  Kapellkretsen kl. 14 udda veckor endast för boende.  

   

     Missionskretsarna TACKAR alla  
som bidrog till LOPPISEN och höstsoppan. 

In kom 700€ som går oavkortat till förmån för diakonin. 
 

        Julen närmar sig 
 

         och därmed också levnadskostnaderna.  
  Behöver du ett ekonomiskt bidrag, så finns det medel       
   att söka för ensamstående och barnfamiljer m.fl.  
    Diakoniarbetare Tua Storfors tel. 04573441805  

 

 

PASTORSKANSLIET 
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 

Infobladet finns på hemsidan under verksamhet. 

Skjuts ordnas från Kapellhagen till missionskretsarnas gemensamma träff onsdagar. Kontakta Tua. 

HHN, Herrens heliga nattvard, 

kyrkoherde Benny Andersson 

Andakt diakoniarbetare               

Tua Storfors 

Kantor Ádám Kiss 

Församlingsvärdinnor Viola 

Andersson och Gunvor       

Ekstrand 

Husmor Christina Johansson 



  

     GUDSTJÄNSTER  

 

Sön 6.12 kl. 11 Högmässa i Lumparlands 
kyrka, självständighetsdagen, Benny An-
dersson, Ádám Kiss och Johanna Häggblom, 
konfirmander. Kollekt: Föreningen Svenskfin-
lands krigsänkebarn. 
 

Sön 13.12 kl. 11 Familjemässa på Solkulla, 
Benny Andersson, Ádám Kiss och Johanna 
Häggblom. Kollekt för barn– och ungdomsläger 
på Åland, Svenska Lutherska Evangelieförening-
en. Efteråt serverar Marthorna julgröt.      
Se skild ruta.  
 

Sön 20.12. kl. 18 Gudstjänst med De 
Vackraste Julsångerna i Lemlands kyrka  
Benny Andersson, Ádám 
Kiss. Karl-Fredrik Söderman 
sång.  Glögg och peppar-
kakor i kyrkstallet efteråt. 
 
 

Sön 27.12 kl. 11 Guds-
tjänst med De Vackraste Julsångerna i 
Lumparlands kyrka, Roger Syrén och Carl 
Micael Dan, Karl-Fredrik Söderman sång. Kol-
lekt: Stiftelsen Diakonissanstalten för rehabilite-
ring av tortyroffer och krigstraumatiserade männi-
skor. Glögg och pepparkakor efteråt. 

  

God Jul! 

 

      LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

  JULHÖGTIDEN 
 

JULAFTON 24.12 

Kl. 12 Julbön i Lemlands kyrka, Benny An-
dersson, Ádám Kiss, sånggrupp medverkar.  
Kollekt: För flyktingar, Kyrkans Utlandshjälp 
 

Kl. 14 Julbön i Lumparlands kyrka, Benny 
Andersson, Ádám Kiss, sånggrupp medverkar  
Kollekt: För att bistå flyktingar, Kyrkans  
Utlandshjälp. 
 

Kl. 23 Julnattsmässa i Lumparlands kyrka, 
procession, Benny Andersson, 
Ádám Kiss, Johanna Häggblom, 
sånggrupp medverkar. Kollekt: Fred 
och stabilitet, Kyrkans utlandshjälp. 
 

 

JULDAG 25.12 

Kl. 9 Julotta i Lemlands kyrka, Benny An-
dersson, Carl Micael Dan. Kollekt: För att främja 
arbetet inom Ålands Prosteriförening. 
 

 

ANNANDAG JUL 26.12  

Kl. 9 Pilgrimsvandring från Lemböte läger-
gård till mässa kl. 12 i Lemlands kyrka med 
Maria Widén tel. 0457 342 6752 och  
Bengt Grunér tel. 0407658155. 
 

 

kl. 14 Högmässa i Norrkulla, Järsö, Roger 
Syrén, Carl Micael Dan. Kollekt: För assistenter till 
handikappade konfirmander, Domkapitlet i Borgå 
stift. 

 

 

 

         

ÅLANDSKANALEN sänder under JULHÖGTIDEN julkonserter                
och julgudstjänster från Mariehamns församling nedanstående tider: 
 

Välkommen till kyrkan. 
OBS! Varannan bänkrad används så att 
avstånd om 1-2 m beaktas. Munskydd 

finns om man vill. 

Tisdag 15.12 kl. 19.00 Julkonsert Mariehamns församlings barnkör. Anders Laine, piano och dirigent  

Lördag 19.12 kl. 19.00 Julkonsert Freda´kören. Guy Karlsson, piano och dirigent  

Tisdag 22.12 kl. 19.00 Julkonsert Magnificat. Guy Karlsson, piano och dirigent 

Torsdag 24.12 kl. 15.00 Julbön Katarina Gäddnäs, Anders Laine, Jenny Carlstedt, solosång 

Fredag 25.12  kl. 07.00 Julotta Denise Blomqvist, Guy Karlsson, S:t Mårtenskören 

Lördag 26.12 kl. 19.00 Julkonsert Stella Vokalensemble. Nicklas Lantz textläsning, Anders Laine piano och diri-

gent 

Tisdag 29.12 kl. 19.00 Julkonsert med Himlaliv och Gölby fiddlers. Anders Laine, piano och dirigent  



  

 KONTAKTUPPGIFTER 
 

Kyrkoherde Benny Andersson                                          

tel. 0457 3434 267  

Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén 
tel. 0457 344 9037 
 
 

Kantor Ádám Kiss (semester 25.12 - 10.1) 
tel. 0457 343 17 70 
 
 

Kantorns vikarie Carl Micael Dan 
tel. 0457 526 7489 
 
 

Diakoniarbetare Tua Storfors  
Telefontid: tis- och torsdagar kl. 10-12  
tel. 0457 344 18 05 
 
 

Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom  
tel. 0457 3434 265  
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi 
 
 

Församlingsvärdinnor 
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand 
tel. 0405 735 482 eller 040 776 1735 
 
 

Husmor Christina Johansson 
Birgittagården tel. 34382 / 0407 255 699 
 
 
 

Församlingsmästare Julia Norlander 
tel. 0407 685 762 
 
 

Vik. Församlingsmästare Karl Fredrik  
Söderman tel. 0457 548 3281 
 
 
 

Information Maiken Poulsen Englund                               
tel. 34042 

  

Gör porten hög, gör dörren bred 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

                       

 

Med adventspsalmen i åtanke 
”Gör porten hög, gör dörren bred” 

har några undrats över att den ena porten till Lemlands 
kyrka har varit borta ett tag. 

 

Den vackra porten har varit till reparation 
 och kommer tids nog 

 att sättas på plats igen under advent. 
 

Välkommen in. 

  GUDSTJÄNSTER 
 

Nyårsdag 1.1 kl. 18 Gudstjänst i Lumparlands 
kyrka Benny Andersson, Carl Micael Dan. Kollekt:   
för stöd åt ungdomar på internet, Förbundet kristen 
skolungdom. 
           

Söndag 3.1 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka 
Benny Andersson, Carl Micael Dan. Kollekt: Social-
missionen på Åland.   
     

Trettondagen 6.1 kl. 11 Högmässa i Lumparlands 
kyrka, procession, Benny Andersson, Carl Micael 
Dan. Kollekt: Finska Missionssällskapet, för försam-
lingsarbete i olika länder. 
 

Söndag 10.1 kl. 11 Dopgudstjänst i Lemlands 
kyrka. Dopfamiljer bjuds in att hämta sina dop-
duvor från dopträdet. Benny Andersson, Carl Mi-
cael Dan. Kollekt: Församlingens barnverksamhet. 

Kyrkkaffe i Birgittagården efteråt. 
 

Söndag 17.1 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands 
kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss.  
Kollekt:  Ekumeniska rådet. 
        

Söndag 24.1 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka 
Roger Syrén, Ádám Kiss. Kollekt:  Lärkkullastiftelsen 
för lekmanna- och ledarskapsutbildning för ungdomar. 
 

Söndag 31.1 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka 
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt:  Retreatgår-
den Snoan, Retreatstiftelsen. 
 

Söndag  7.2 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka 
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Gemensamt 
Ansvar. 

 

Ett välsignat nytt år 2021 

 

 

Tack för året 2020 


