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Sommarjobb på Lumparlands bibliotek 
 
Ä r du intresserad av att sommarjobba pa  Lumparlands bibliotek? Om du gillar bo cker och har la tt 
fo r att umga s med ma nniskor, a r jobbet na got fo r dig. Ä ven en viss IT-kunskap a r bra att ha. Jobbet 
kommer att vara under veckorna 26 - 30 och besta  av 8 arbetstimmar/vecka. Biblioteket ha ller  
o ppet pa  ma ndag och onsdag kva llar mellan kl. 17-20.  
 
Skicka din fritt formulerade anso kan till bibliotek@lumparland.ax eller per post till Lumparlands 
kommun, Kyrkva gen 26, 22 630 Lumparland senast 31.3.2021. 
 
Pa  fo rfra gningar svarar bibliotekssekreterare Gunilla Nyholm, tel. 359 037 eller                                   

gunilla.nyholm@lumparland.ax. 

mailto:bibliotek@lumparland.ax
mailto:gunilla.nyholm@lumparland.ax
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Direktörens ruta 
Hej kommuninvånare! 

Nytt år, nya möjligheter och en ny text av undertecknad. Det är tidigt på 

året och ännu är det för tidigt att säga något konkret om förra årets 

resultat. Det enda som kan sägas i nuläget är att det ser bra ut mot 

budgeten. Eftersom vi har långtgående multilaterala samarbeten i form 

av kommunalförbund och bilaterala samarbetsavtal med andra 

kommuner tar det oftast in i mars innan vi kan säga med relativt stor 

säkerhet vad resultatet för föregående år blir. Vi behöver nämligen 

vänta på kommunalförbundens och annan kommuns bokslut med 

tillhörande slutreglering innan vi kan slutfakturera de kommuner vi 

säljer tjänster till. 

Den verklighet vi lever i med relativt omfattande lagkrav kräver av 

många kommuner på Åland att skapa flertal samarbeten för att 

tillhandahålla den lagstadgade service som kommuninvånarna har rätt 

till. Just dessa omfattande samarbeten är ibland ett argument för färre 

och större kommuner, och det kan mycket väl vara ett legitimt 

argument. Men det vi ska komma ihåg är att genom upprättandet av 

dessa samarbeten framom kommunsammanslagningar så vidhåller 

varje kommuns invånare sin självstyrelse över sin del av Åland. Här 

behövs emellertid nämnas att med varje samarbete, främst kanske där 

det ingår fler än två parter, urholkar man samtidigt sin ovan nämnda 

behållna självstyrelse. Av detta kan således eventuellt följa att en 

kommunsammanslagning med en närliggande kommun där båda de 

gamla kommundelarna har möjlighet till en någorlunda acceptabel 

representation i kommunfullmäktige och -styrelse kan vara bra ur ett 

kommunalt självstyrelseperspektiv ifall man genom 

kommunsammanslagningen kan avsluta vissa samarbeten som 

urholkade de tidigare kommunernas självstyrelse. 

Vad vill jag säga med min utläggning ovan? Jo, det är att frågan om 

kommunsammanslagningar eller utvidgade samarbeten inte bara 

handlar om vad som är billigast och effektivast, utan också vad som är 

bäst för närdemokratin och kommuninvånarnas möjlighet att använda 

sin självstyrelse. 

Mattias Jansryd 

Kommundirektör 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 
 
 
 
Vecka 5      
Måndag     1 februari  Äppelgröt, kokt ägg, grönsaker o. frukt 
Tisdag     2 februari  Tonfisksås o. pasta  
Onsdag     3 februari  Fisk 
Torsdag     4 februari  Vegetarisk lasagne 
Fredag     5 februari  Gulaschsoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 6          
Måndag     8 februari    Maletköttgryta            
Tisdag     9 februari  Kokt småkorv o. potatismos 
Onsdag   10 februari  Fisk 
Torsdag   11 februari  Kalops o. potatis 
Fredag   12 februari  Grönsakssoppa, ost o. fukt   
 
Vecka 7      
Måndag   15 februari  Havregrynsgröt, äppelsylt, pålägg, grönsaker o. frukt 
Tisdag   16 februari  Fläsksås o. potatis 
Onsdag   17 februari  Fisk 
Torsdag   18 februari  Köttfärslimpa m. brunsås o. potatis  
Fredag   19 februari         Ärtsoppa, ost o. frukt     
 
Vecka 8      
Måndag   22 februari  Soppa o. plättar  
Tisdag   23 februari  Köttgryta 
Onsdag   24 februari  Fisk 
Torsdag   25 februari  Broilerlår m. currysås o. ris    
Fredag   26 februari         Köttbullar m. brunsås o. potatis     

 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 Inger Johansson 

 
    

 
    



LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD    SIDA 4                                                                                                                    

 

 
    

MATSEDEL - Kommunens äldreomsorg 
(Kapellhagen och hemservicen) 

 
Vecka 5      
Måndag     1 februari  Kycklinggryta  
Tisdag     2 februari  Tonfisksås o. pasta 
Onsdag     3 februari  Fisk 
Torsdag     4 februari  Vegetarisk lasagne  
Fredag     5 februari  Gulaschsoppa 
Lördag     6 februari  Skinkpaj o. sallad 
Söndag     7 februari  Ugnskorv o. potatismos 
 
Vecka 6          
Måndag     8 februari    Maletkött gryta         
Tisdag     9 februari  Kokt småkorv o. potatismos 
Onsdag   10 februari  Fisk 
Torsdag   11 februari  Kalops o. potatis 
Fredag   12 februari  Grönsakssoppa   
Lördag   13 februari  Kåldolmar o. potatis 
Söndag   14 februari  Janssons frestelse 
 
Vecka 7      
Måndag   15 februari  Leverbiff o. potatis 
Tisdag   16 februari  Fläsksås o. potatis  
Onsdag   17 februari  Fisk 
Torsdag   18 februari  Köttfärslimpa m. brunsås o. potatis 
Fredag   19 februari  Ärtsoppa 
Lördag   20 februari  Spenat o. baconsås o. pasta 
Söndag   21 februari  Kycklinggryta 
 
Vecka 8      
Måndag   22 februari  Soppa o. plättar 
Tisdag   23 februari  Köttgryta 
Onsdag   24 februari  Fisk 
Torsdag   25 februari  Broilerlår m. currysås o. ris 
Fredag   26 februari  Köttbullar m. brunsås o. potatis 
Lördag   27 februari  Stuvade makaroner o. stekt korv 
Söndag   28 februari  Blodbröd o. stekt fläsk 

 
 
 

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

senast två dagar i förväg för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
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  Nyheter i biblioteket - februari 2021! 

 

Vuxen, skön:  Dillon, Lucy  Lektioner i kärlek 
  Holmqvist, Jenny Drift 
  Laestadius, Ann-Helén Stöld 
  Tevis, Walter  The queen´s gambit 
 
Vuxen, deckare: Ohlsson, Kristina Stormvakt 
  Sten, Viveca  Offermakare   
  
Barn & ungdom: Ahlstrand, Inga-Lill Pricken och Lucille på äventyr i Sthlm 
 Bergström, Gunilla Alfons kompisar 

Dahlin, Petrus Kedjebrevet  
Johansson, George Vad tänker Knodden?  
Lindman, Mervi Beppe gillar 
Nordqvist, Sven Pettson och Findus bygger bil 
Vuori, Sanna Sofia Grävling borta 
Wiltshire, Alex Minecraft-guidebok till jordbruk 

 
  Biblioteket är öppet 

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

  On kl. 17.00-20.00 
 

 Tel: 359 037 

e-mail: bibliotek@lumparland.ax  

 

VÄLKOMNA! 

Ps! Har ni kollat in de förnyade bibliotek.ax sidorna? 
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Hej alla medlemmar, andra lumparlänningar och 

nyinflyttade! 

Folkhälsans verksamhet är lidande då styrelsen inte är fulltalig 

och har varit så några år nu. Vi som är med i styrelsen orkar 

snart inte mer.  

Vi behöver Din hjälp!  

Känner Du att Folkhälsans verksamhet är viktig och behöver få 

fortsätta, hör av dig till Jana Lindholm, 0400 7740 53 / 

jana.lindholm@aland.net redan idag!  

Några av verksamheterna som försvinner är gymmet i Furuborg, 

sommarsimskolan, vattengymnastiken i Allaktivitetshuset på söndagar, 

cirkelträningen på måndagar och lekparken Hagen vid Kapellviken m.m. 

Sommarsimskolan 2021 

Arbeta som lekledare på simstranden 

Senast den 15 februari kan du som har fyllt 15 år söka tjänst som 

lekledare på sommarens simskola. Kontakta simombud Alexandra Lillie, 

alexandra.lillie@hotmail.com. 

     Styrelsen 
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     Är du 
seniorsurfare eller 

nyfiken på 
surfplattor? 

Har du en egen surfplatta eller smarttelefon och känner 

att du vill ha hjälp med funktionerna? 

Eller är du bara nyfiken på hur en surfplatta fungerar 

och vad den kan användas till? 

Då är du välkommen på dessa träffar. 

Här får du hjälp med dina frågor kring den egna 

surfplattan eller smarttelefonen. 

Du kan också komma och testa våra ”prova på 

surfplattor” och se hur en surfplatta fungerar och vad 

den kan användas till. 

Ingen anmälan, bara att komma! 

Var? Lumparlands bibliotek 

När? Tisdagar kl. 14.00  

Detta är ett samarbete mellan 

Äldreomsorg på Distans (ÄlDis), 

 Lumparlands kommun samt Folkhälsan på Åland 

Kontakt: Liz Karlsson koordinator för Äldreomsorg på Distans 
(ÄlDis) tfn 0400897195 eller ledande Närvårdare Susanne Mörn 
tfn (018) 359042 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 16 februari 2021  

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 

 
För att göra ett miljövänligt hemmagjort rengöringsmedel för alla  

ändamål blandar du bakpulver med såpa till en pasta. Sprid ut pastan 
på en halv citron och skrubba dina köksytor eller träredskap. 

 
För att göra en miljövänlig golvrengöring blandar du 0,3 dl såpa, 0,3 dl 
ättika, 4 liter vatten och 10 droppar aromatisk olja och tvättar golvet 
som vanligt. Vissa golv är extra känsliga så läs alltid hur just ditt golv 

ska skötas. 
           Tipsen är från Bosch AB                                                                       
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 
1 mars 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 19  
FEBRUARI 2021 

 
 
 

LUMPARLANDS KOMMUN 
Kyrkvägen 26,  

22630 LUMPARLAND 
Tel: 35 900  

 
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


 

 

 

Februari 2021 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

     

   Tänk om porten kunde tala. 

        Den nyrenoverade porten in till   

 Lemlands kyrka och kyrkogård är på plats igen. 

             Denna vackra, gedigna port   

         har generationer före oss passerat  

       i livets viktigaste skeenden. 

   Välkommen in. 

       

   

Aftonbön VESPER i Lemlands kyrka 
     

I aftonljusets sken följer vi tidebönen Vesper där vi växelläser ur Psaltaren, Bibelns egen               

bönbok, och sjunger hymner med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och           

diakoniarbetare Tua Storfors. Möjlighet till förbön och en stilla stund i en fridfull omgivning.  
 

Välkommen till Vesper onsdag 3 februari kl. 18 i Lemlands kyrka. 
   

 Nästa gång 3 mars. Kvällste och samtal efteråt. Alla välkomna. 

 

Vill du jobba som KYRKGUIDE i sommar? 
 

Välkommen att anmäla dig via vår länk på hemsidan  

www.lemland-lumparland.evl.ax 

som är öppen 12.2 — 15.3.2021 

Vi söker sex tjänstvilliga guider förutom sommarextra. 
Du skall vara konfirmerad och tala svenska.  

Andra språk och hjälpledarutbildning en merit.  

Alla åldrar beaktas. 
 

Kyrkan är en unik arbetsplats och ett unikt kulturarv  
som fordrar respekt och finkänsla.  

Denna arbetserfarenhet är en värdefull barlast att ta med dig ut i livet. 

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 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 



  

   GUDSTJÄNSTER  
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
Sön 7.2 kl. 11 Kyndelsmässodagen 
gudstjänst i Lemlands kyrka, Benny An-
dersson, Ádám Kiss. Kollekt: Gemensamt Ansvar. 
 
Sön 14.2 kl. 11 Fastlagssöndagen guds-
tjänst i Lumparlands kyrka, Benny An-
dersson, Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans  Utlands-
hjälps  Katastroffond. 
 
Sön 21.2 kl. 11 Högmässa i Lemlands 
kyrka, 1 sön i fastan, Roger Syrén, 
Ádám Kiss. Kollekt: Finska Bibelsällskapet. 
 
Sön 28.2 kl. 11 Högmässa i Lumpar-
lands kyrka, 2 sön i fastan, Roger 
Syrén, Ádám Kiss. Kollekt: Församlingsförbundet. 
 
Sön 07.03 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands 
kyrka, 3 sön i fastan, Roger Syrén, 
Ádám Kiss. Kollekt: Gemensamt Ansvar. 
 
 

I kyrkans tro ryms mitt liv 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

  

       

 VÄLKOMMEN med till vårt VECKOPROGRAM 
 

Församlingen besöker bl.a. äldreboenden för gemensam sam-

varo och enskilda samtal i förtroende. Hör gärna av dig. 

 

ONSDAGAR   

Sveagården kl. 13.30, den 10.2 Andakt, 24.2 HHN, 10.3 Andakt. 

Gemensamma kretsar i Birgittagården kl. 13.30 udda veckor. 
 

TORSDAGAR 

Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdag kl. 9.30-11.30 (Ej sportlov) 

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, 11.2 Andakt, 25.2 HHN, 11.3 Andakt.   

 

FREDAGAR  

Kapellhagen kl. 14, den 12.2 Andakt, 26.2 HHN,  12.3 Andakt. 

Kapellkretsen för boende kl. 14 udda veckor. 

 

ANNAN INFORMATION 
 

Kyrkoherde Benny Andersson 

tel. 0457 343 42 67 (Ledig 19-28.2) 
 

Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén 

tel. 0457 344 9037 
 

Kantor Ádám Kiss  

tel. 0457 343 1770 
 

Kantorns vikarie Carl Micael Dan 

tel. 0457 526 7489 
 

Diakoniarbetare Tua Storfors  

Telefontid: 

tisdag och torsdag kl. 10-12  

tel. 0457 344 18 05 
 

Barn– och ungdomsledare  

Johanna Häggblom 
tel. 0457 3434 265 
 

Kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor 
Ekstrand tel. 0405 735 482 
 

Församlingsmästare 

Karl-Fredrik Söderman 

tel. 0457 548 3281 
 

Husmor Christina Johansson 

Birgittagården tel. 34382 / 0407 255 699 
 

Information Maiken Poulsen Englund 

tel. 34042 

 

HHN, Herrens Heliga  
Nattvard, 

kyrkoherde Benny Andersson, 
vikarie Roger Syrén, kyrkoherde 
em. 
 
 

Andakt och kretsar diakoni

-arbetare Tua Storfors 
 
 

Kantor Ádám Kiss 
 
Församlingsvärdinnor     

Viola Andersson och            
Gunvor  Ekstrand 
 

Husmor Christina Johansson 

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

Välkommen igen. Kyrkorna är öppna 
för 20 besökare. Avstånd på 1-2 m gäller 
och varannan bänkrad används. Handsprit 

och munskydd finns till handa. 



 

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

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

      Välkommen till    

      Föräldra-barn-gruppen 

              torsdagar kl. 9.30-11.30  
          i församlingshemmet Birgittagården  

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

      Nästa ggr 4/11/18 feb (ej sportlovet) och 4 mars 

 barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom tel. 04573434265 
 

 

 

 

 

Välkommen till en hemtrevlig 
 

HERRFIKA onsdag 24.2 kl. 14  
 

med hembakat av husmor 

 i församlingshemmet Birgittagården i Lemland. 
         

  Gäst Karl-Fredrik Söderman 
 

    Nästa gång 24.3   

 

 

      I pandemins spår lider det uppriktiga samtalet. 
  Saknar du någon att prata med i förtroende? 
   Du är inte den enda. Tveka inte att ta kontakt  
   om ensamhet, beroendeskap, relationer, etik mm. 

 
 

   

 Ungkväll ordnas en gång/mån i Jomala församling 

   Nästa gång fredag kväll 5.2 kl. 18  

 

För kännedom Hjälpledarskolningsdag 13.2 

  Ring 0400 22 11 90, öppet alla dagar kl. 20-23 för själavård. Det finns även 
CHATT och NÄTJOUR. Mer info direkt länkat till  på hemsidan. ROSA RUTAN 



 

 Storinsamlingen  
 Gemensamt Ansvar  

sätter i år fokus på äldre i fattigdom  
 på Åland, i Finland och ute i världen.  

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

     Insamlingen pågår tills 31.8.2021 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

Mission och diakoni för hjälp till behövande 

Telefon SMS till 16588 

APU10  = (10€) 

APU20  = (20€) osv. 

Insamlingstillstånd på ÅLAND ÅLR 2020/4355 gäller tills 31.8.2021 

Välkommen att understöda på olika sätt: 

 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 

   Ref. nr. 305404 
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Länk till MOBILEPAY direkt till  

församlingens konto finns på hemsidan  

www.lemland-lumparland.evl.ax 

Tack för ditt bidrag, det behövs. 


