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Stipendier 
  
Två stipendier för studerande á 300 euro kan ansökas hos: Kommunstyrelsen i 
Lumparland, Kyrkvägen 26, 22 630 Lumparland. Det går också att sända in ansökan via 
e-post på adressen info@lumparland.ax. Skriv i så fall ”Stipendieansökan” i e-
postmeddelandets ämnesrad. 
 
Ansökan ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast 14.5.2021 kl. 15.00. 
 
Principerna för utdelning av stipendier är följande: 
 
1) Stipendierna kan utdelas till i Lumparlands kommun hemmahörande studerande som 
under minst 4 terminer med framgång bedrivit studier efter avslutad högstadieskola. 
Stipendierna, två stycken, kan utdelas till två personer i Lumparlands kommun. 
Stipendierna behöver dock inte årligen utdelas om sökandena inte uppfyller föreskrivna 
kriterier. Stipendiet kan beviljas endast en gång till samma person. 
 
2) Vid utdelning av stipendierna fästs bl.a. avseende vid uppnådda studieframgångar. 
Utdelningen sker på basen av en helhetsbedömning. Vid val mellan likaberättigade 
sökanden kan hänsyn tas till en fördelning av stipendierna på olika studieriktningar. En 
förutsättning för utdelande av stipendierna är att längre tid än ett år inte har förflutit från 
det att sökanden avlagt examen till stipendieansökningstidens utgång. 
 
3) Till stipendieansökan bifogas, förutom ämbetsbetyg, utredning över avlagda förhör 
eller tentamina och uppnådda studieframgångar. Av den bestyrkta utredningen bör 
framgå antalet avklarade studieveckor eller -poäng samt studiernas totala längd. 
Utredningen bör om möjligt göras på blankett som läroanstalten tillhandahåller. 

 
  

Kommunstyrelsen 
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Direktörens ruta 
Hej kommuninvånare! 

Bokslutet är på god väg att vara siffermässigt färdigställt. De 

slutregleringar kommunen väntat på har inkommit vilket gör att vi har 

relativt säkra siffror vad gäller de olika förvaltningarnas resultat vis-a-vis 

budget 2020. Våra största förvaltningar, skolförvaltningen och 

socialförvaltningen (numera bildningsförvaltningen och 

äldreomsorgsförvaltningen) visar upp bra resultat med en förbrukning 

gentemot budget på ca 85 procent. Eftersom dessa två förvaltningar står 

för ca 70 procent av kommunens kostnader säger det sig själv att ifall 

dessa förvaltningar håller budget kommer antagligen kommunen som 

helhet att hålla budgeten. 

Däremot är det just i dessa två förvaltningar inte alltid det enklaste att 

hålla budgeten eftersom förvaltningarna måste förhålla sig till så kallade 

subjektiva rättsregler vilket innebär att den enskilda individen har 

lagstadgad rätt att få en specifik form av service. Ifall kommunen 

konstaterar att den enskilda faller inom ramen för att denne ska beviljas 

servicen kan inte kommunen säga att det saknas pengar, utan behöver på 

något sätt hitta medel för att finansiera servicen. 

Vad beträffar just medel för att finansiera verksamheten kan vi även här 

konstatera att det blev bättre än budgeterat. Det inflöt lite mer än 20 000 

euro mer i kommunal inkomstskatt än budgeterat. Historiskt sett får det 

anses som en mycket bra gjord prognos av förvaltningen, även fast vi 

tidigare konstaterat att det i princip är helt omöjligt att prognosticera 

kommunalskatten korrekt eftersom det är alldeles för många för 

kommunen okända faktorer som spelar in. Avslutningsvis om 

skatteinkomsterna har vi under 2020 fått in lite under 160 000 euro mer 

än 2019, vilket beror på att en hel del skatt som hänförs till 2019 istället 

inkom under 2020. Vad 2021 har att vänta för skatteinkomster är för 

tidigt att säga, men det finns en överhängande risk att det, när 

skattedeklarationen för 2020 blir klar i oktober 2021, för kommunen 

väntar en stor summa återbäringar som ska tillbaka till 

kommuninvånarna. 

Mattias Jansryd 

Kommundirektör 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 
 
 
 
Vecka 14      
Måndag     5 april  Påsklov 
Tisdag     6 april  Havregrynsgröt, äppelmos, pålägg, frukt o. grönsaker  
Onsdag     7 april  Fisk 
Torsdag     8 april  Schnitzel o. potatismos 
Fredag     9 april  Potatis o. purjolökssoppa, ost o. frukt  
 
Vecka 15          
Måndag   12 april    Risgrynsgröt, sylt, kokt ägg, sill, frukt o. grönsaker             
Tisdag   13 april  Stekt korv o. pomfritt 
Onsdag   14 april  Fisk 
Torsdag   15 april  Tacos, Kapellhagen/dagis ? 
Fredag   16 april  Räksoppa, ostbröd o. fukt   
 
Vecka 16      
Måndag   19 april  Korvsås o. makaroner 
Tisdag   20 april  Grönsakswok o. ris m. tillbehör 
Onsdag   21 april  Fisk 
Torsdag   22 april  Kycklingsallad m. currysås o. bröd  
Fredag   23 april         Maletköttsoppa, ost o. frukt     
 
Vecka 17      
Måndag   26 april  Fyrkornsgröt, äppelsoppa, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag   27 april  Makaronilåda 
Onsdag   28 april  Fisk 
Torsdag   29 april  Kycklinglasagne    
Fredag   30 april         Vårsoppa, ost o. frukt     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 Inger Johansson 
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MATSEDEL - Kommunens äldreomsorg 
(Kapellhagen och hemservicen) 

 
 
Vecka 14      
Måndag     5 april  Ärtsoppa 
Tisdag     6 april  Köttfärslimpa m. champinjonsås  
Onsdag     7 april  Fisk 
Torsdag     8 april  Schnitzel o. potatismos 
Fredag     9 april  Potatis o purjolökssoppa  
Lördag   10 april  Janssons frestelse 
Söndag   11 april  Kyckling o. ris m. sås 
 
Vecka 15          
Måndag   12 april    Makaronilåda             
Tisdag   13 april  Stekt korv o. potatismos 
Onsdag   14 april  Fisk 
Torsdag   15 april  Kållåda m. lingonsylt 
Fredag   16 april  Räksoppa    
Lördag   17 april  Kåldolmar m. gräddsås o. potatis 
Söndag   18 april  Skomakarlåda 
 
Vecka 16      
Måndag   19 april  Makaroner o. korvsås 
Tisdag   20 april  Grönsakswok o. ris 
Onsdag   21 april  Fisk 
Torsdag   22 april  Kycklingsallad   
Fredag   23 april         Maletköttsoppa     
Lördag   24 april  Köttgryta 
Söndag   25 april  Laxgratäng 
 
Vecka 17      
Måndag   26 april  Korvsoppa  
Tisdag   27 april  Makaronilåda 
Onsdag   28 april  Fisk 
Torsdag   29 april  Kycklinglasagne    
Fredag   30 april         Vårsoppa     
Lördag      1 maj  Pasta o. köttfärssås   
Söndag      2 maj  Ugnskorv o. potatismos 

 
 
 
 

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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__________________________________________________________ 
 

INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS 

Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert många påbörja 
rydjandet. Nedan förklarar vi de olika varningarna som förekommer.   

Varning för gräsbrand 

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI) . Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till 
allmänheten om att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld 
utomhus, således råder inget eldningsförbud men största försiktighet ska iaktas. 

Varning för skogsbrand 

utfärdar Landskapsalarmcentralen på Åland utgående från uppgifter från FMI. När sådan varning är 
utfärdad råder enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.  

Tätbebyggt område 

Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud,  inom räddningsområdet är det endast Godby 
som klassas som tätbebyggt område. 

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid 
noggrant bör överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att gör upp eld bör 
man särskilt tänka på följande: 

Om du tänker elda 

• Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. 
Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda. 

• Elda ALDRIG ensam. 
• Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande, 

verkliga nödsituationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara. 
• Om du väljer att elda, bränn små områden i gången. Börja tidigt på våren och bränn de fläckar 

som torkat först. 
• Elda helst då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare. 
• Tänk på att gnistor kan antända närliggande områden. 
• Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart 

material invid dessa och blöt, om möjligt, marken nära dessa innan eldningen påbörjas. 
• Ha ordentligt med kläder, som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga. 
• Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda, att allt har slocknat. 

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna. 

Med önskan om en trygg och säker vår! 

Räddningschef    Ledande brandinspektör/brandingenjör 

Lennart Johansson   Thomas Mattsson  

lennart.johansson@jomala.ax   thomas.mattsson@jomala.ax 

tel 329 132    tel 329 175  
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Nyheter i biblioteket - april 2021! 

 

Vuxen, skön:  Emme, Lilly  Utloggad 
Hamberg, Emma Je mappelle Agneta 

  Philips, Julia  Försvinnande värld 
  
Vuxen, deckare: Adolfsson, Maria Spring eller dö 
  Connelly, Michael Oskuldens lag 
  Grebbe, Camilla Alla ljuger 
  Hjulström, Carin Knappt en droppe blod 
  Jansson, Anna Galgbergets väktare 
  Johansson, Ragnar Snöblind 
  Penner, Sarah Giftmakerskan  
 
Vuxen, fakta:  Segerstedt, Rolf Skogslycka 
  
Barn & ungdom, skön: Angerborn, Ingelin Alice kan allt! 
 Barks, Carl  Familjen Ankas släktkrönika 
 Bergman, Ida  Hundarna i Margaretaparken 
 Bulter, Dori H. Rex och Lisa och den hemliga koden 
 Cyrén, Ida  Oj oj oj 
 Dahlgren, Helena Bleke Karl 
 Frölander, Ulf Fidel och jag i storstan 
 Gatu, Anja  Man lever bara nio gånger 
 Hagmar, Pia  Vi två 
 Höglund, Anna Didi och Gogo väntar på bussen 

Nordin, Magnus Vit zon 
Pilkey, Dav  Hundmannen och de knepiga katterna 

 Våhlund, Elias Handbok för superhjältar. 6 
 

Barn & ungdom, fakta: Bergeron, Alain M. Fatta grejen med skunkar 
Degard, Oskar Vaccin 

 
  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!  
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Kom till Furuborg och hjälp LuUF med kronorna till midsommarstången! 

 

                                                                                                 
 

LuUF startar på nytt kronbindningen på Furuborg den 8 april kl. 18:30 och alla intresserade 
är välkomma att komma med eller att hämta material till kronorna om ni hellre vill vara 

hemma och pyssla med kronorna. 

 
Fördelningen av kronorna mellan byarna (vi hoppas det kan fortsätta som tidigare):  
Lumpo 2 st kronor med blå-vita rosetter 
Lumparby 2 st kronor med blå-vita rosetter 
Klemetsby 2 st kronor med röd-vita rosetter 
Norrboda 2 st kronor med röd-vita rosetter 
Krogstad 2 st kronor med blå-gula rosetter 
Svinö 1 st kronor med blå-gula rosetter 
Skag 1 st kronor med blå-gula rosetter 

 
Kontaktperson är Delice Lindegren tel. 040 536 7195 

 

Välkomna till Furuborg önskar Lumparlands Ungdomsförening! 

Furuborg har varit och är en viktig samlingsplats 
för firande av midsommar men för att kunna 
förverkliga detta anhåller vi även i år om 
Lumparlänningarnas stöd och hjälp med att binda 
midsommarkronorna. 

Vi hoppas byarna kan delta som tidigare år och de 
byar som har svårigheter att kunna göra sina 
kronor hoppas vi att kan komma till Furuborg för 
att där gemensamt med andra kronbindare kunna 
göra de fina kronorna. 
 

Några detaljer om kronorna, deras fransar och rosetter: 
 

o Fransarna, 5 st. till varje krona, görs av 3 st. 2,40 m 

långa band av varje färg som när dom fästs i 

kronorna blir 1,20 m långa fransar. Materialet finns i 

färdiga rullar 

o Stora rosetter 6 st. av hela bredden av rullpappret 60 

cm långt som viks i tre delar 

o Små rosetter 6 st. av halva rullpappret 50 cm långt 

som viks i tre delar 

o Mellankronans vasspinnar skall vara 26 cm och 
småkronornas vasspinnar 17 cm 

o I den stora kronan skall det vara en mellanstor 
krona! 
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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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BÅTPLATS

 
Ba tplatser finns att hyra vid  

Kapellhagens ba thamn. 

Hyra 173,66 €/a r (inkl. moms). 

Kontakta Tekniska 

kansliet  

tel 349 431. 

e-post:  cecilia.glandberger@lemland.ax 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Du vet väl om att vi kan skicka din  

faktura som e-faktura.  
 

Anslut dig via din internet bank.  
 
 

Med vänlig hälsning 
Byggnadstekniska kansliet 

 

Befinner ni er i en konflikt och behöver hjälp att lösa den?  

Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri och konfidentiell medling i brott och tvister. Ni kan således 

mötas och diskutera er konflikt tillsammans med frivilliga medlare under trygga former. Lösningen är er egen och kan 

skrivas ner i ett avtal.  

Medling kan vara kompletterande till en rättegång eller helt enkelt ett alternativ.  

Även online-medling möjlig! 

Mer info: www.medlingsbyran.ax /0457 343 35 13 
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. 

Kontaktlista-äldrerådet

Gun Holmström,      Telefon hem: 33795 Anna-Lisa Sandell     Telefon hem: 54193

ordförande Mobil: 040-8415666 Mobil: 0400-704300

E-post: gun.holmstrom@aland.net E-post: annalisasandell@aland.net

Lennart Elffors          Telefon hem: 34234 Sven Sundström        Telefon hem: 35330

Mobil: 040-5534512 Mobil: 0400-537060

E-post: lennart.elffors@aland.net E-post: sven.sundstrom@aland.net

Leo Löthman Telefon hem: 35677 Marléne Lundberg,   Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)

E-post: leo.lothman@aland.net sekreterare E-post: marlene.lundberg@lemland.ax

Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden  

 

Bli tvättstugans hjälte  

                      

Ska du tvätta kläder med olika temperatur så gå på lägsta gradtal.  

Eller ställ in tvättmaskinen på halv tvätt och anpassa mängden tvättmedel.  

Tvätta annars fulla maskiner. Välj miljömärkt tvättmedel.  

Bra Miljöval och Svanen finns i de flesta butiker. Sköljmedlet kan du skippa.  

Tvätten blir ren ändå.  

 

En del kläder blir fräscha bara av att vädras och behöver inte ens åka in i maskinen. En bonus är att 

plaggen slits mindre. 

 

Använd ett mått istället för att gå på känn när du doserar. Då sänker du garanterat din årsförbrukning 

av tvättmedel.  Har du mjukt vatten löddrar tvättmedlet lättare och mindre tvättmedel behövs för att 

göra tvätten ren. Har du dessutom möjlighet att hänga kläderna på tork ute när tvättmaskinen gjort sitt 

är det finemang. 

 

Byastädning 
 
 

Det är en fin tradition i många byar att ha städtalka längs vägar och stränder. 
Om alla hjälps åt att plocka skräp blir vår omgivning mycket trevligare för oss  

alla att leva och vistas i. 
 

Även i år kan ni hämta sopsäckar till byastädningen från kommunkansliet.  
Säckarna lämnas sedan utan avgift till Bengtsböle återvinningscentral då ni säger  

att det är från byastädningen. 
 

Kontakta tekniska kansliet tel 349 430 
 

Tack för att ni hjälper till att hålla rent och snyggt i Lumparland! 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 20 april 2021  

Bygglovsansökningar tas emot kontinuerligt och beroende av ärendets art                           

är behandlingen 3-6 veckor.                                                       

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 

Du som flyttat eller ska flytta, även inom kommunen. 
Kom ihåg att göra adressändring till tekniska kansliet 

 

Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss: 
Tel: 349 430 

 
e-post : info@lemland.ax 

 
adress: Lemlands kommun, Kommunrundan 7, 22610 Lemland 

mailto:info@lemland.ax
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 

3 maj 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 23 

APRIL 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 

 
 

Båtplats uthyres  
vid Kapellhagens båthamn 

 
Hyra 110€/år 

 
Tel. 0457 522 1730 

  

mailto:infobladet@lumparland.ax
mailto:info@lumparland.ax
http://www.lumparland.ax
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VHQ�KDU�YL�n�DQGUD�VLGDQ�HQ�DQQDQ�PlQQLVND�VRP�SnVWnU�DWW�KDQ�lU�NULVWHQ��VRP�VWnU�RFK�URSDU�Sn�
SnVNQDWWHQ�-$��+$1�b5�6$11(5/,*(1�83367c1'(1��2P�YL�VHQ�LQWH�PlUNHU�QnJRQ�VRP�
KHOVW�VNLOOQDG�Sn�GHVVD�EnGD�PlQQLVNRU�–�YDG�lU�GHW�Gn�I|U�YLWV�PHG�XSSVWnQGHOVHQ�RFK�PHG�WURQ�
|YHU�KXYXG�WDJHW"�� 
 

0DQ�VNXOOH�NXQQD�VlJD�DWW�XSSVWnQGHOVHQ�YHUNOLJHQ�J|U�VNLOOQDG�PHQ�GHW�lU�HQ�VNLOOQDG�VRP�EnGH�
GHQ�WURHQGH�RFK�GHQ�LFNH�WURHQGH�InU�GHO�DY��8SSVWnQGHOVHQ�lU�MX�HWW�DY�PnQJD�WHFNHQ�Sn�DWW�*XG�lU�
*XG��Sn�DWW�*XG�lU�YHUNOLJ�Sn�HWW�DQQDW�VlWW�lQ�HQ�VDJRILJXU��6DPPD�JXGRPOLJD�PDNW�VRP�YL�P|WHU�L�
-HVX�XSSVWnQGHOVH�\WWUDU�VLJ�L�GHW�YL�NDOODU�OLY��GHW�OLY�VRP�YL�DY�QnJRQ�REHJULSOLJ�DQOHGQLQJ�WDU�I|U�
VMlOYNODUW��'HQ�LFNH�WURHQGH�InU�GHO�DY�OLYHWV�JnYD�RFK�P\VWHULXP�L�OLND�K|J�XWVWUlFNQLQJ�VRP�GHQ�
WURHQGH�RFK�VROHQ�O\VHU�SUHFLV�OLND�VWDUNW�|YHU�GHQ�RG|SWH�VRP�|YHU�GHQ�G|SWH��+HOD�WLOOYDURQ�GU\SHU�
DY�*XGV�QnG��YDUMH�GDJ�lU�IXOOVWlQGLJW�JHQRPGUlQNW�DY�*XGV�JnYRU�RFK�*XGV�QlUYDUR�RFK�*XG�lU�
OLND�QlUYDUDQGH�L�GHQ�LFNH�WURHQGHV�OLY�VRP�L�GHQ�WURHQGHV�OLY��*XG�NDQ�KHOW�HQNHOW�LQWH�OnWD�EOL�DWW�
XSSI\OOD�DOOD�Sn�VDPPD�VlWW�VRP�YDWWHQ�LQWH�NDQ�OnWD�EOL�DWW�XSSI\OOD�KHOD�VM|QV�ERWWHQ��*XG�lU�
RKMlOSOLJW�QlUYDUDQGH�L�YDUMH�OHYDQGH�PlQQLVND�RFK�L�YDUMH�GHO�DY�VLQ�VNDSHOVH��+DQ�lU�RFNVn�QlU-
YDUDQGH�KRV�GH�PlQQLVNRU�VRP�YlJUDU�HUNlQQD�KDQV�QlUYDUR�–�KDQ�lU�VWlQGLJW�RFNVn�KRV�GRP�YDUV�
LQUH�EORFNHUDWV�Vn�DWW�GH�LQWH�NDQ�WUR�� 
 

'HQ�GlU�EORFNHULQJHQ�NDQ�GX�RFK�MDJ�YDUD�HQ�GHO�DY��)|U�RP�GHW�LQWH�J|U�QnQ�VNLOOQDG�L�YnUD�OLY�DWW�
YL�IDNWLVNW�URSDU�-$��+$1�b5�6$11(5/,*(1�83367c1'(1�–�MD��Gn�NDQ�YL�KLQGUD�PlQQLVNRU�
DWW�ILQQD�*XG��9L�ERUGH�MX�YDUD�JHQRPO\VWD�DY�GHQ�GlU�QnGHQ�HIWHUVRP�YL�LQWH�EDUD�YDGDU�IUDP�L�GHQ�
YDUMH�GDJ�XWDQ�GHVVXWRP�HUNlQQHU�GHQ�K|JW�RFK�RIILFLHOOW��/MXVHW�IUnQ�SnVNHQ�ERUGH�VLSSUD�XW�XQGHU�
YnUD�G|UUDU��QnJRQ�GlUXWH�ERUGH�PlUND�DWW�GHW�lU�WlQW�KlULQQH��6n�OnW�GHW�Gn�PlUNDV��6WlOO�GLJ�LQI|U�
SnVNHQV�XSSVWnQGHOVHOMXV��OnW�GLJ�|YHUVYlPPDV�DY�GHW�OMXVHW��/HY�L�GHW��SODVND�RPNULQJ�L�GHW��YlOWUD�
GLJ�L�GHW�RFK�OnW�YDUMH�LQUH�KnOUXP�XSSI\OODV�DY�GHWWD�XQGHUEDUD�IDNWXP��'X�lU�lOVNDG�UDNW�LJHQRP�
DY�1nJRQ�VRP�EHVHJUDW�G|GHQ�� 
 

2P�PlQQLVNRU�LQWH�VHU�VNLOOQDGHQ�L�GLWW�OLY�–�MD��Gn�EHURU�GHW�LQWH�Sn�DWW�GX�JMRUW�I|U�OLWH��1HM��GHW��
EHURU�Sn�DWW�GX�KDU�OnWLW�*XG�J|UD�I|U�OLWH�L�GLWW�OLY��*H�+RQRP�IULD�KlQGHU��VOlSS�NRQWUROOHQ�RFK�OnW�
GLJ�lOVNDV�UDNW�LJHQRP��$PHQ�      
       3nVNSUHGLNDQ�DY�SURVW�RFK�N\UNRKHUGH�%HQQ\�$QGHUVVRQ 

/HPODQGVYlJHQ����� 
�$;-������/HPODQG� 
7(/()21�����-����� 

gSSHW��PnQ��WLV��WRU�����-��������� 
(-SRVW��OHPODQG-OXPSDUODQG#HYO�IL 
ZZZ�OHPODQG-OXPSDUODQG�HYO�D[ 

)DFHERRN�� 
/HPODQG-/XPSDUODQGV�I|UVDPOLQJ 

 Enskilt samtal med präst eller diakon 
 Behöver du någon att prata med i förtroende? Tveka inte att ta kontakt! 

 Vi träffas i kyrkan där det finns bra med utrymme.  
 Kyrkoherde Benny Andersson tel. 0457 3434 267 eller 

  diakoniarbetare Tua Storfors tel. 0457 3441 805 



  

      
 
    *8'67-b167(5� 
 

6|Q������NO�����*XGVWMlQVW�L�/HPODQGV�N\UND���V|Q�
H�SnVN�¶8SSVWnQGHOVHV�YLWWQHQ¶�5RJHU�6\UpQ�RFK�&DUO�
0LFDHO�'DQ��.ROOHNW��0HGLDPLVVLRQ�%XGElUDUQD�U�I� 
 

6|Q������NO�����*XGVWMlQVW�L�/XPSDUODQGV�N\UND��
WH[W��¶'HQ�JRGH�KHUGHQ¶�%HQQ\�$QGHUVVRQ��ÈGiP�.LVV��
.ROOHNW��)|UEXQGHW�.\UNDQV�8QJGRP� 
 

6|QGDJ������NO�����cODQGV�IODJJDV�GDJ�K|JPlVVD�L�
/HPODQGV�N\UND�¶*XGV�IRONV�KHP�
OlQJWDQ¶�%HQQ\�$QGHUVVRQ�RFK�.DM-
*XVWDY�6DQGKROP��.ROOHNW��6W��'LDNR�
QLVVDQVWDOWHQ�L�+HOVLQJIRUV�I|U�NULJV�
WUDXPDWLVHUDGH�PlQQLVNRU� � 

)ODJJILUDQGH�HIWHUnW�PHG�ODQWUnGHW�9HURQLFD�7|UQURRV�
RFK�KLVWRULHOHNWRU�'DQ�1RUGPDQ�PHG�N\UNNDIIH�L�I|U�
VDPOLQJVKHPPHW�%LUJLWWDJnUGHQ��)|UHOlVQLQJ�XU�HWW�SR�
OLWLVNW�RFK�KLVWRULVNW�SHUVSHNWLY��9lONRPPHQ� 
 

6|QGDJ�����NO�����7DL]pPlVVD�L�/XPSDUODQGV�N\UD 
¶KLPPHOULNHWV�PHGERUJDUH�L�YlUOGHQ¶�%HQQ\�$QGHUVVRQ��
ÈGiP�.LVV��-RKDQQD�+lJJEORP�RFK�NRQILUPDQGHU��.ROOHNW�
I|U�XWYHFNOLQJVDUEHWH�L�(WLRSLHQ� 
 

�ůĂŶĚƐ�ŇĂŐŐĂƐ�ĚĂŐ�ĮƌĂƐ�ŝ�ĨƂƌƐĂŵůŝŶŐĞŶ 
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$11$1�,1)250$7,21 
 

.\UNRKHUGH�%HQQ\�$QGHUVVRQ� 
/HGLJ��-���� 
WHO����������������� 
 

.\UNRKHUGHQV�YLNDULH�5RJHU�6\UpQ� 
9LNDULH��-���� 
WHO��������������� 
 

.DQWRU�ÈGiP�.LVV� 
WHO��������������� 
 

.DQWRUQV�YLNDULH�&DUO�0LFDHO�'DQ 
WHO��������������� 
 

'LDNRQLDUEHWDUH�7XD�6WRUIRUV� 
7HOHIRQWLG��7LV�RFK�WRUV�NO����-��� 
WHO���������������� 
 

%DUQ–�RFK�XQJGRPVOHGDUH� 
-RKDQQD�+lJJEORP�WHO��������������� 
 

.\UNYlUGLQQRU�9LROD�$QGHUVVRQ�RFK�����
*XQYRU�(NVWUDQG�WHO�������������� 
 

)|UVDPOLQJVPlVWDUH 
.DUO�)UHGULN�6|GHUPDQ 
WHO��������������� 
 

+XVPRU�&KULVWLQD�-RKDQVVRQ 
%LUJLWWDJnUGHQ�������������������� 
 
 

,QIRUPDWLRQ�0DLNHQ�3RXOVHQ�(QJOXQG 
WHO������� 

    Bön under dagen - Non - torsdag 8 april kl. 15 i Lemlands kyrka 
 

  ���(IWHUPLGGDJVEÓQHQ�1RQ�IUÂQ�ODWLQ�pQRQD�KRUDp�GHQ�QLRQGH�WLPPHQ��UÁNQDW�IUÂQ�NO����� 
   �������6DPPD�RUG�ÞQQV�L�HQJHOVNDQ�DIWHUQRRQ��HIWHU�NO�����UÁNQDW�SÂ�VDPPD�VÁWW� 

 

�$Y�WLGHEÓQHUQD�KDU�YL�WLGLJDUH�KDIW�PRUJRQEÓQHQ�/DXGHV�RFK�NYÁOOVEÓQHQ�9HVSHU�� 
 

���9L�IÓOMHU�SVDOWDUHQ��%LEHOQV�HJHQ�EÓQHERN��YÁ[HOOÁVHU�RFK�VMXQJHU�HQ�K\PQ�� 
7LOOIÁOOH�JHV�WLOO�IÓUEÓQ�RFK�HQ�VWLOOD�VWXQG�IÓU�HIWHUWDQNH�L�HQ�IULGIXOO�RPJLYQLQJ��9ÁONRPPHQ� 

 
  7LGHEÓQHQ�1RQ�KÂOOV�QÁVWD�JÂQJ���PDM�RFK���MXQL 

 

     9(&.2352*5$0 
216'$*$5�� 
��6YHDJnUGHQ�NO���������$QGDNW������++1�������$QGDNW���� 
��0LVVLRQVNUHWVDUQD�L�%LUJLWWDJnUGHQ�NO��������GHQ������RFK����� 
 

7256'$*$5 
���)|UlOGUD-EDUQ-JUXSS�L�%LUJLWWDJnUGHQ�WRUVGDJDU�NO������-������ 
���6WLIWHOVHQ�+HPPHW�NO��������$QGDNW������++1�������$QGDNW������ 
 

)5('$*$5� 
��.DSHOOKDJHQ�NO�����$QGDNW������++1�������$QGDNW���� 
��.DSHOONUHWVHQ�I|U�ERHQGH�NO�����GHQ������RFK����� 

++1��+HUUHQV�+HOLJD��1DWWYDUG��
SURVW�RFK�N\UNRKHUGH�������������
%HQQ\�$QGHUVVRQ� 
 

.\UNRKHUGHQV�YLNDULH�5RJHU�6\UpQ 
 

$QGDNW�RFK�NUHWVDU� 
GLDNRQLDUEHWDUH�7XD�6WRUIRUV 
 

.DQWRU�ÈGiP�.LVV 
 

)|UVDPOLQJVYlUGLQQRU��9LROD�
$QGHUVVRQ�RFK�*XQYRU��(NVWUDQG 
 

+XVPRU� 
&KULVWLQD�-RKDQVVRQ 

     Skjuts ordnas från Kapellhagen till missionskretsarnas träff onsdagar. Kontakta Tua. 
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8QGHUVW|GHW�L�nU� 
JnU�WLOO�lOGUH�L�IDWWLJGRP� 

�Sn�cODQG��L�)LQODQG�RFK�XWH�L�YlUOGHQ�� 
,QVDPOLQJHQ�SnJnU�KHOD�nUHW� 
������ 

�����7$&.�I|U�GLWW�ELGUDJ� 

      9lONRPPHQ�WLOO� 

��    �)|UlOGUD-EDUQ-JUXSSHQ 
��� ������    WRUVGDJDU�NO������-������ 

�� �L�I|UVDPOLQJVKHPPHW�%LUJLWWDJnUGHQ� 

�� �Ô½¼À¾¾¶¿�²ÅÅ�ÅÃÔȮ²�·ģÃÔ½µÃ²Ã�À´¹�³²Ã¿ʁ�������������������

  Ä»Æ¿¸²�À´¹�½¶¼²�Åº½½Ä²¾¾²¿Äʇ 

�ÔÄÅ²�¸¸Ã�ϿЃʤЀЀʤЀЇ�²ÁÃº½�À´¹�ЄʤЀϾʤЀЅ�¾²» 

���EDUQ–�RFK�XQJGRPVOHGDUH�-RKDQQD�+lJJEORP 
 

 

 

 

  

<ćƌůĞŬĞŶ�Ɵůů�ŶćƐƚĂŶ�ŝ�ĂůůĂ�ĊůĚƌĂƌ�ŽĐŚ�ůćŐĞŶ 

 

 

+(55),.$�RQVGDJ������NO�����     

 L�I|UVDPOLQJVKHPPHW�%LUJLWWDJnUGHQ�L�/HPODQG    �� ��      

���*lVW�lU�0DULH-/RXLVH�1RUGEHUJ�VRP�YLVDU�ELOGHU�DY� 
UHQRYHULQJHQ�DY�6XQGV�3UlVWJnUG�WLOO�UHWUHDWJnUG���� 

%LVNRS�%M|UQ�9LNVWU|P�KDU�LQYLJW�NDSHOOHW�RFK� 
ELVNRS�%R-*|UDQ�cVWUDQG�KDU�DYODJW�EHV|NW� 

6HUYHULQJ�DY�KHPEDNDW�DY�KXVPRU� 
 

 9lONRPPHQ�KlOVDU�SURVWHQ�%HQQ\�$QGHUVVRQ�   
    1lVWD�JnQJ�XWIlUG�����   

 

�� 6NULIWVNROKHOJ�L�/HPE|WH�����-���� 
�7DL]pPlVVD�����NO����� 

L�/XPSDUODQGV�N\UND�PHG�NRQILUPDQGHU� 

 

 

dĞůĞĨŽŶ�^D^�Ɵůů�ϭϲϱϴϴ 
$38���� ����¼� 
$38���� ����¼��RVY� 

· c/$1'6%$1.(1�),����������������� 
· $.7,$�),��������������������� 
· 125'($�),��������������������� 
· 32+-2/$�EDQN�),��������������������� 

'LUHNWOlQN�WLOO�02%,/(3$<�WHOHIRQ�QU�������� 
ZZZ�OHPODQG-OXPSDUODQG�HYO�D[ 

7DFN�I|U�GLWW�ELGUDJ��GHW�EHK|YV� 



 

1\D�JUDYVN|WVHODYWDO�RFK�I|UQ\HOVH�DY�XWJnQJQD�JUDYVN|WVHODYWDO�RUGQDV�Sn� 
SDVWRUVNDQVOLHW�WHO��������HOOHU�H-SRVW�OHPODQG-OXPSDUODQG#HYO�IL 

/(0/$1'-/803$5/$1'6�)g56$0/,1* 

�ǁǁǁ͘ůĞŵůĂŶĚ-ůƵŵƉĂƌůĂŶĚ͘Ğǀů͘ĂǆͬǀĞƌŬƐĂŵŚĞƚͬŝŶĨŽďůĂĚ 

��ĂŶĚƌĂ�ƐŝĚĂŶ͘͘͘� 
  

 
 

     red. 
  

  

7LSV�RFK�UnG 
RP�VN|WVHO�DY�JUDYVWHQDU 

Sn�/HPODQGV-�RFK�/XPSDUODQGV�JUDYJnUG 
 ���� 

�����3n�YnUHQ�QlU�WMlOHQ�JnWW�XU�PDUNHQ�lU�GHW�EUD�DWW�WLWWD�WLOO�JUDYVWHQHQ�RFK� � 
 VRFNHOQ��9DG�PnQJD�LQWH�YHW�lU�DWW�DQVYDUHW�I|U�JUDYVWHQHQ�OLJJHU�Sn� 
 JUDYUlWWVLQQHKDYDUHQ��)|UVDPOLQJHQ�LQJULSHU�LQWH�HIWHUVRP�VWHQHQ�lU�Sn�
 ´SULYDW�HJHQGRP´�� 

6WHQHQ�NDQ�HYHQWXHOOW�EHK|YD�ULNWDV�I|U�DWW�XQGYLND�RO\FNRU��2P�HQ�JUDYVWHQ�
YlOWHU�RFK�VNDGDU�LQWLOOLJJDQGH�VWHQDU�HOOHU�RP�QnJRQ�PlQQLVND�EOLU�VNDGDG��
Vn�NDQ�QL�EOL�HUVlWWQLQJVVN\OGLJD� 

9DU�VQlOOD�RFK�KnOO�IULWW�IUnQ�O\NWRU�RFK�I|UHPnO�EDNRP�RFK�UXQWRP�JUDYVWHQHQ��
I|U�DWW�WULPQLQJ�RFK�KlFNNOLSSQLQJ�VNDOO�IXQJHUD�EUD� 

+DU�VWHQHQ�VMXQNLW�EHK|YHU�GHQ�O\IWDV�XSS�I|U�DWW�GHW�LQWH�VND�EOL�JURSDU�RFK���
NXOODU�L�JUlVHW�UXQWRP� 

2P�QL�ULNWDU�JUDYVWHQDU��XQGYLN�DWW�DQYlQGD�UXQGDGH�VWHQDU�RFK�HOOHU�WUlELWDU�
PHOODQ�VRFNHOQ�RFK�VWHQHQ�Gn�GHW�LQWH�lU�KnOOEDUW��(Q�GHO�lOGUH�JUDYVWHQDU�
KDU�HQ�VSULQW�GYV��HQ�MlUQVSLN�PHOODQ�VRFNHOQ�RFK�VWHQHQ��Q\DUH�VWHQDU����
VDNQDU�RIWDVW�VSULQW� 

5LNQLQJDU�DY�JUDYVWHQDU�XWI|U�EO�D��6WHQKXJJHUL�6DDULQHQ�	�cNHUEORP�$E��������
WHO������������������ 

9LG�PLQGUH�ULNWQLQJDU�VRP�QL�XWI|U�VMlOYD�NDQ�QL�UnGIUnJD�I|UVDPOLQJVPlVWDUHQ��
WHO������������������� ����� 

)|UVDPOLQJHQV�IRQGEUHY 

)|UVDPOLQJHQ�KDU�WYn�IRQGHU�I|U�I|UVN|QDQGH�DY�
N\UNRJnUGDUQD��.\UNRJnUGVIRQGHQ�YLG�/HPODQGV�
N\UND�RFK�%ORPVWHUIRQGHQ�YLG�/XPSDUODQGV�
N\UND�VRP�ILQQV�WLOO�VDOX�Sn�SDVWRUVNDQVOLHW�L�
/HPODQG�VDPW�Sn�EHJUDYQLQJVE\UnHUQD�������������
)RQGEUHYHW�%ORPVWHUIRQGHQ�YLG�/XPSDUODQGV�
N\UND�ILQQV�lYHQ�Sn�0DWERGHQ�L�/XPSDUODQG���������������
0LQLPLSULV�����HXUR 


