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V9 MÅNDAG 1 MARS 2021.

Samhällsinformation från Lumparlands
kommun och Lemland-Lumparlands församling

Lumparlands bibliotek håller öppet:
Måndagar: 17-20, tisdagar: 14-15, onsdagar: 17-20

Under pandemin har det varit svårt att träffas och
umgås, speciellt för våra äldre. För att muntra
upp tillvaron lite för de som har fått hålla som
mest distans vill Röda Korset i Lumparland i
samarbete med Matboden bjuda alla
Lumparlänningar som är 65 år fyllda på en
påskbakelse.
Bakelserna kan hämtas på Matboden på
Skärtorsdagen och Påsklördagen.
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Direktörens ruta
Hej kommuninvånare!
Den av kommunstyrelsen tillsatta arbetsgruppen för nya lägenheter i
kommunen hade sitt första möte den 2 februari. Gruppen är tänkt att se
över vilka rimliga alternativ som finns för de två detaljplanerade tomterna
som kommunen äger. Totalt sett är det inte omöjligt att bygga runt 20
lägenheter fördelat på de två tomterna, vilket med tanke på att
kommunen i dagsläget, exklusive ESB Kapellhagen, har tolv lägenheter
ger det oss ett gynnsamt utgångsläge för arbetet att se på vilka alternativ
som finns. Förhoppningsvis har arbetsgruppen något att visa upp innan
sommaren.
Föglö kommun har för övrigt initierat hos landskapsregeringen att ändra
i fastighetsskattelagstiftningen för att ge kommunerna mer
rörelseutrymme att exempelvis kunna skatteväxla mellan inkomstskatt
och fastighetsskatt. Lumparlands kommun har valt att ställa sig bakom
initiativet, främst för att kommunen är av åsikten att kommunerna har
kompetens att själv avgöra vilka skattesatser som är rimliga i kommunen
utan att det regleras i lag.
Något kopplat till ovan nämnda är den insändare som norra Ålands
kommuner fick publicerad den 18 februari. Jag kan egentligen hålla med
om att man kan få uppfattningen att landskapsregeringens hållning,
åtminstone de år jag bott på Åland, är att kommunerna inte själva kan
bedöma hur bäst man ordnar sin service, utan att det måste detaljstyras
genom lag för att det ska bli bra. Problemet är bara att exempelvis
Mariehamn och Sottunga har vitt skilda förutsättningar. En alltför
detaljerad styrning av kommunernas sätt att organisera sig, här talar vi
alltså inte om servicenivå utan om organisationen, skapar fördyrande
effekter utan följande positiva effekter. När kommunerna på grund av
lagstiftning behöver skapa konstlade samarbeten eller inrätta vissa
specifika tjänster kan det bli en kostsam historia utan att
kommuninvånarna drar någon nytta av det. Det ska således bli intressant
vad landskapsregeringens arbetsgrupp för att se över kommunal
lagstiftning kommer fram till. Servicenivå är politiskt svårt att sänka, men
förhoppningsvis lyckas arbetsgruppen åtminstone få fram förslag som
kan minska byråkratiseringen och detaljstyrningen.

Mattias Jansryd
Kommundirektör
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem

Vecka 9
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

1 mars
2 mars
3 mars
4 mars
5 mars

Vecka 10
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

8 mars
9 mars
10 mars
11 mars
12 mars

Korvsås o. makaroner
Kållåda
Fisk
Curry kött
Kycklingsoppa, ost o. fukt

Vecka 11
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

15 mars
16 mars
17 mars
18 mars
19 mars

Risgrynsgröt, apelsinsoppa, pålägg, grönsaker o. frukt
Korvstroganoff
Fisk
Kycklingbiff m. currysås o. ris
Minestronesoppa, ost o. frukt

Vecka 12
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

22 mars
23 mars
24 mars
25 mars
26 mars

Mannagrynsgröt, pålägg, grönsaker o. frukt
Chili con carne o. ris
Fisk
Ugnstekt karré o. potatisgratäng
Fisksoppa, ost o. frukt

Vecka 13
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

29 mars
30 mars
31 mars
1 april
2 april

Grönsaksplättar, lingonsylt, pålägg, grönsaker o. frukt
Goda lådan
Lammfärsbiff m. tzatziki o. potatisgratäng
Tacos
Påsklov

Fyrkornsgröt, sylt, pålägg, grönsaker o. frukt
Skinklåda
Fisk
Pannbiff m. löksky o. potatis
Vegetarisksoppa, ost o. frukt
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Vecka 9
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 10
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 11
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 12
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Vecka 13
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

MATSEDEL - Kommunens äldreomsorg
(Kapellhagen och hemservicen)
1 mars
2 mars
3 mars
4 mars
5 mars
6 mars
7 mars

Soppa
Skinklåda
Fisk
Pannbiff m. löksky o. potatis
Vegetarisksoppa, ost o. frukt
Kyckling
Burgundisk köttgryta

8 mars
9 mars
10 mars
11 mars
12 mars
13 mars
14 mars

Korvsås o. makaroner
Kållåda
Fisk
Curry kött
Kycklingsoppa, ost o. fukt
Skinkfrestelse
Köttbullar o. potatismos

15 mars
16 mars
17 mars
18 mars
19 mars
20 mars
21 mars

Pytt i panna o. stekt ägg
Korvstroganoff
Fisk
Kycklingbiff m. currysås o. ris
Minestronesoppa
Ugnslax
Pulled pork o. potatisgratäng

22 mars
23 mars
24 mars
25 mars
26 mars
27 mars
28 mars

Blodbröd o. sekt fläsk
Chili con carne o. ris
Fisk
Ugnstekt karré o. potatisgratäng
Fisksoppa, ost o. frukt
Makaronilåda
Revbensspjäll o. potatismos

29 mars
30 mars
31 mars
1 april
2 april
3 april
4 april

Kållåda
Goda lådan
Lammfärsbiff m. tzatziki o. potatisgratäng
Maletköttsås
Ärtsoppa o. plättar
Leverbiff m. sås o. potatis
Grisfilé m. rosépepparsås o. potatis

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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Hej alla Nybonds vänner!
Trots den lite kyligare vintern har talkoarbeten börjat vid Nybonds. Ett gäng fortsätter med att isolera i
ladan. Arbetet beräknas att bli färdigt till den 20-21 mars då vi har en pilflätningskurs inom Medis i
lokalen. Nu hoppas vi att det skall bli bättre på Corona fronten så att kursen verkligen blir av.
Självklart fortsätter vi med talkon efter det också, så har du intresse så kom med och hjälp till.
Välkomna till Nybonds!
Mvh. Styrelsen

.

LUIA rf kallar till årsmöte
Alla medlemmar är välkomna på årsmöte söndagen den
28 mars kl 19.00 i klubbrummet på Furuborg.
Stadgeenliga förhandlingar.

Röda Korset och Folkhälsan
i Lumparland inbjuder till

Vårmöte

med stadgeenliga förhandlingar
.

Välkomna till Furuborg den 21 mars kl 19.00
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Nyheter i biblioteket - mars 2021!

Vuxen, skön:

Owens, Delia
Rådström, Niklas
Säfstrand, Caroline

Där kräftorna sjunger
Som har inget redan hänt
Klubben för lyckliga slut

Vuxen, deckare:

Laupidus, Jens
Waldén, Christina

Paradis city
Cyklonvarning

Vuxen, fakta

Ekström, Kjell
Linde, Bella

Elvi och de ryska soldaterna
Odla utan spade

Barn & ungdom, skön:

Fleischer, Rune
Hallberg, Lin
Smith, Alex T.
Sten, Camilla

Rolf åker skidor
Dansa med Sigge
Claude i stan
Bergtagen

Barn & ungdom, fakta:

Beijder Klausen, Frida

Fakta om sopor

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! Du vet väl att det finns ljudböcker också till utlåning!?

LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD

SIDA 7

Välkomna att ansökaom barnomsorgsplats
till hösten 2021
Nu är det dags att ansöka om barnomsorgsplats inför hösten 2021. För att underlätta
planeringen och fördelningen av platser vill vi få in er ansökan senast 16 april 2021.
Lämna in er ansökan om ni planerar något av följande från hösten 2021:
•

Ansöka om ny barnomsorgsplats

•

Byta barnomsorgsplats

OBS! Barn som redan har barnomsorgsplats och oförändrat vårdbehov, berörs inte.
Ytterligare information kontakta barnomsorgen på telefon:
349 440 (Telefontid må-fre kl.09.00-11.00) eller ta kontakt via mail:
per.leino@lemland.ax (barnomsorgsledare)
marlene.lundberg@lemland.ax (administratör)
Ansökan i Lemland kan göras via ”Mina e-tjänster” eller genom att använda
ansökningsblanketten som finns på vår hemsida: www.lemland.ax
Vid ansökan med ansökningsblankett lämnas/skickas den till:
Lemlands kommun
Barnomsorgen
Kommunrundan 7
AX-22610 Lemland
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Föreningens medlemmar kallas till

vårmöte den 21 mars
klockan 19.00 på Furuborg. Stadgeenliga förhandlingar och
övrigt ärende: inval av nya styrelsemedlemmar
Mötet hålls tillsammans med Röda korsets Lumparlands avdelning.
Pågående aktiviteter:
Cirkelträning drop in, måndagar klockan 19.30 på Furuborg. Ledare är Helena
Jansson från Lemland. 7€ per gång eller 4€ om du är medlem.

Vattengympa, Lumparplask är i full gång i Allaktivitetshuset. Kontakta Gunnevi
Söderlund på 35502 eller 0457 3435602 om du är intresserad av att hänga på.
Terminsavgiften är 105€ eller 85€ om du är medlem.

Folkhälsan fyller 100 år den 16.3.2021!
Den 16 mars börjar vi sälja muggen Folkhälsan 100 år och då utkommer även vår
historia ”Mitt i samhället, nära människan”, som historikern FD Julia Dahlberg har
skrivit. Boken ges ut i samarbete med Svenska litteratursällskapet.

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!
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Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden
Mat slängs varje år helt i onödan och blir en tråkig miljöbov
som alla kan hjälpas åt att minska. Varje år slänger finländarna bort
ca 20-25 kilo mat per person. Räknar man med hela livsmedelskedjan
uppgår svinnet till 400-500 miljoner kilo per år.
Tips för att minska matsvinnet
Titta, lukta, smaka
Bäst före datum är en rekommendation från producenten men många produkter
smakar alldeles utmärkt även efter att bäst före datum har passerat.
Frys in mer
Frys in sådant som håller på att bli dåligt. Hackade örter, citronsaft, mjölk och
brieost går alldeles utmärkt att frysa och plocka upp när du behöver det! Eller
tänk dig frysta kaffebitar till sommarens iskaffe eller chokladbollsbaket.
Bruna bananer är bra bananer
Bruna bananer kan bli bananglass, till en god smoothie eller baka en banankaka.
Pigga upp ledsna grönsaker
Trötta grönsaker kan bli som nya om du lägger dom en stund i iskallt vatten.
Prova annars att riva ner ledsna rotfrukter i olika soppor eller grytor, de smakar
minst lika bra.

Kontaktlista-äldrerådet
Gun Holmström,
ordförande

Telefon hem: 33795
Mobil: 040-8415666
E-post: gun.holmstrom@aland.net

Anna-Lisa Sandell Telefon hem: 54193
Mobil: 0400-704300
E-post: annalisasandell@aland.net

Lennart Elffors

Telefon hem: 34234
Mobil: 040-5534512
E-post: lennart.elffors@aland.net

Sven Sundström

Leo Löthman

Telefon hem: 35677
E-post: leo.lothman@aland.net

Marléne Lundberg, Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)
sekreterare
E-post: marlene.lundberg@lemland.ax
.

Telefon hem: 35330
Mobil: 0400-537060
E-post: sven.sundstrom@aland.net
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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

Det är viktigt att vi alla hjälps åt att hålla daghemmets
och skolans parkering trygg och organiserad.
Vänligen respektera att alla bör parkera sina bilar
i parkeringsrutorna när ni hämtar och lämnar era barn
till skolan och daghemmet.
Tack för visad hänsyn.

Byggnads- och miljönämnden sammanträder
tisdagen den 16 mars 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.

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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SOMMARPERSONAL
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb.
Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Du kan även söka jobb året runt.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org

Lumparlands avdelnings kondoleanser
kan du köpa på Matboden Ab

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

Kommunens hemsida
www.lumparland.ax

Nästa infoblad utkommer
tisdagen den
6 april 2021

DEADLINE
FREDAGEN 26
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

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
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

Vill du jobba som KYRKGUIDE i sommar?
Välkommen att anmäla dig på hemsidan
Länken är öppen till 15 mars.
Vi söker sommarjobbare under perioden 7.6-14.8.
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. En värdefull erfarenhet att ta med dig ut i livet.

Aftonbön VESPER
onsdagkväll 3 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 kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och
diakoniarbetare Tua Storfors. Möjlighet till förbön. Efteråt lätt servering.
Nästa gång 7 april.

Konsert onsdag 31.3 kl. 18 i Lemlands kyrka
Körmusik med Forche Machaut och orgelsolo med Ádám Kiss
Programmet består av

Miserere av Gregorio Allegri
med Force Machaut
och orgelverk av Carlotta Ferrari,
Franz Liszt och César Franck
med Ádám Kiss.

Gruppen Force Machaut
består av instrumentalister
på blockflöjt, gitarr och luta samt
Sångare, alla i tidsenliga dräkter.

Mars 2021

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
ANNAN INFORMATION

GUDSTJÄNSTER

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67.

Sön 7.3 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, text:
’Jesus segrar över ondskans makter’ Roger Syrén och

Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén
tel. 0457 344 9037

Carl Micael Dan. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar.

Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770

Sön 14.3 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka,
text: ’Livets bröd’ Benny Andersson, Ádám Kiss.
Kollekt: Den Inre Oasen för renovering av Sunds prästgård till retreatgård.

Sön 21.3 kl. 11 Maria bebådelsedag Taizémässa i
Lemlands kyrka, text: ’Herrens tjänarinna’ Benny

Kantorns vikarie Carl Micael Dan
tel. 0457 526 7489
Diakoniarbetare Tua Storfors
Telefontid: Tis och tors kl. 10-12
tel. 0457 344 18 05

Andersson, Ádám Kiss, Johanna Häggblom och konfirmander. Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund.

Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265

Våffelservering i Kyrkstallet efteråt,

Kyrkvärdar Viola Andersson och Gunvor
Ekstrand tel. 0405 735 482

alla välkomna. Se sista sidan.
Sön 28.3 kl. 11 Palmsöndag Högmässa med videkvistprocession i Lumparlands kyrka, text: ’Ärans
konung på förnedringens väg’ Benny Andersson, Ádám
Kiss och Johanna Häggblom. Kollekt: Svenska Lutherska
Evangelieföreningen.

Församlingsmästarens vikarie
Karl Fredrik Söderman
tel. 0457 548 3281
Husmor Christina Johansson
Birgittagården 34382/ 0407 255 699
Information Maiken Poulsen Englund
tel. 34042

PÅSKHELGEN!

STILLA VECKANs KONSERT
onsdag 31.3 kl. 18 i Lemlands kyrka
Se första sidan.

Tors 1.4 kl. 19 Skärtorsdagsmässa med getsemaneandakt i Lemlands kyrka ’Den heliga nattvarden’
Benny Andersson och Ádám Kiss. Kollekt: Stiftelsen Hemmet för ett kristet alternativ i vård.

Fre 2.4 kl. 11 Långfredagsgudstjänst i Lumparlands kyrka ’Guds lamm’ Benny Andersson, och Ádám Kiss.
Orgelmusik med soloprogram. Kollekt för församlingens diakoniarbete.

Lör 3.4 kl. 23 Påsknattsmässa i Lumparlands kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss,
Tua Storfors. Orgelmusik med soloprogram. Kollekt för Finska Missionssällskapets klimatarbete.

Sön 4.4 kl. 11 Påskdagsmässa i Lemlands kyrka med procession. Kristus är
uppstånden! Benny Andersson Ádám Kiss, Johanna Häggblom och konfirmandgrupper.
Kollekt: Finska Bibelsällskapet för kvinnors läskunnighet i Afrika.

Mån 5.4 kl. 14 Annandag påsk gudstjänst på Norrkulla
på Järsö. ’Mötet med den uppståndne’ Benny Andersson, Ádám
Kiss. Orgelmusik med soloprogram. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp
för att främja fred och stabilitet. Kyrkkaffe efteråt.

Korset är en segersymbol!

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 18/25 mars och 8/15/22/29 april
barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
Skriftskolhelg i Lemböte 19-21.3.

Taizémässa med konfirmander

21.3 kl. 11 i Lemlands kyrka och
Våffelservering i Stallet efteråt.

Hjälpledarskolningshelg 12-14.3

VÄLKOMMEN till vårt VECKOPROGRAM
ONSDAGAR

Sveagården kl. 13.30, Andakt 10.3, HHN 24.3, Andakt 7.4.
Missionskretsarna i Birgittagården kl. 13.30, 3.3, 17.3, 31.3 och 14.4.
TORSDAGAR

Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdagar kl. 9.30-11.30.
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, Andakt 11.3, HHN 25.3, Andakt 8.4.
FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14, Andakt 12.3, HHN 26.3 Andakt 9.4.
Kapellkretsen för boende kl. 14 den 5.3, 19.3 och 3.4.

HHN, Herrens Heliga
Nattvard, kyrkoherde och
prost Benny Andersson,
vikarie Roger Syrén
Andakt och kretsar
diakoniarb. Tua Storfors
Kantor Ádám Kiss
Församlingsvärdinnor
Viola Andersson och
Gunvor Ekstrand
Husmor
Christina Johansson

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

HERRFIKA

onsdag 24.3 kl. 14
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
Gäst är Marie-Louise Nordberg som berättar om
renoveringen av Sunds Prästgård till retreatgård.
Servering av hembakat av husmor.
Välkommen hälsar prosten Benny Andersson
Nästa gång 21.4

Å andra sidan...

Döden är inte en del
av livet.

Jesus som är livet
kan inte döda sig
själv.

’Jag är vägen, sanningen och livet’
därför kan döden
inte bita på honom.

Döden tillhör inte
skapelsens ursprung
utan är ett främmande element,
därför gör det ont
när någon dör.

Gud är ande och den
heliga Anden är
livgivaren.

Jesus försäkrar sin
uppståndelse när
han befaller sin ande
åt Gud före han dör
på korset: ’Fader, i
dina händer lämnar
jag min ande’.

Därför kan Jesus
vistas i dödsriket och
uppstå från de döda i
Guds kraft.

Fastetiden är maktkampen mellan gott
och ont i ett nötskal.

Den kampen pågår i
varje människas liv.

Men det är aldrig kört!

Korset är en
segersymbol.
Det ger styrka
i fastan —
glädje i påsken!
mpe

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

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

Servering av
RÅDJURSSOPPA och Ålands pannkaka
i FURUBORG fredag 26.3 kl. 16-18
i BIRGITTAGÅRDEN fredag 16.4 kl. 16-18
HJÄRTligt välkomna!
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.

Smaklig måltid!

understöder äldre i fattigdom
på Åland, i Finland och ute i världen.

Insamlingen pågår tills 31.8.2021

GARNEXPRESSEN
tar emot garn till missionskretsarna som stickar och virkar filtar, sockor,
mössor, yemenvästar, tröjor, vantar m.m. till missionen som skickar det
vidare till fattiga familjer i Nepal och andra länder.
Om du vill sticka hemma kontakta diakoniarbetare Tua Storfors.

LETTLANDSHJÄLPEN har uppehåll pga gränshinder.
Vi hoppas kunna fortsätta med insamlingen senare.

Våffeldagen 21.3

Maria bebådelsedag
Taizémässa kl. 11 i Lemlands kyrka
med konfirmander.
Nygräddade Våfflor i STALLET efteråt
till förmån för Gemensamt Ansvar.
Välkommen STORA som små.

Mission och diakoni för kärleken till nästan

