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Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 

ÅRSMÖTE! 
Föreningen Nybonds i Krogstads medlemmar, kallas till Årsmöte! 

Söndagen den 23.5.2021 klockan 19.00 i Nybonds café. 
 

Stadgeenliga förhandlingar 
Servering 
Styrelsen 

  
PÅ GÅNG VID NYBONDS 

Kurs i Medis regi på Nybonds. Det finns ännu en ledig plats till  
”Traditionell dekorations målning med limfärg” 

Lärare: Sinikka Siekkeli, 21-23.5.2021. Anmälning till Medis. 
  

Loppis premiär lördagen den 29.5.2021 klockan 12.00-16.00. 
 Även museet och café är öppet. 

  
SOMMARÖPPET tisdagskvällar från och med den 15.6. till och med den 17.8. 2021  

från klockan 18.00-21.00. 
Vid bokningar för andra tider kan man ringa till Nybonds telefon +358 45 7570 8180 eller 

maila annsofi.joelsson@aland.net 

Du kan också besöka vår Facebook sida:  @Nybonds Krogstad  

Vi har börjat med våra talkokvällar och fortsätter med dem tillsvidare på måndagskvällar  
från klockan  18.00. 

Varmt välkomna till Nybonds! 
   

mailto:annsofi.joelsson@aland.net
mailto:nybonds@icloud.com
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Direktörens ruta 

Hej kommuninvånare! 

I förra infobladet informerade jag om att bokslutet började bli klart vad 

beträffade själva sifferdelen och att både skolnämnden och 

socialnämnden gått en bra bit under budget. 

 

I budget för 2020 hade vi ursprungligen budgeterat ett underskott på 

cirka 120 000 euro som sedermera justerades till cirka 100 000 euro i 

underskott efter att kommunfullmäktige avfört några investeringar som 

flyttades till år 2021, en åtgärd som gjorde att avskrivningarna sjönk. I 

bokslutet för 2020 visar kommunen istället upp ett överskott på cirka 

220 000 euro och täcker hela underskottet om cirka 161 000 euro som 

kommunen uppvisade 2019. Det råkar faktiskt vara så att resultatet för 

2020 är det bästa detta millenium. Senaste gången vi visade ett bättre 

resultat var nämligen 1999. 

 

Anledningen till detta historiska resultat för kommunen beror till att börja 

med på något högre skatteinkomster och en extra landskapsandel för 

covid-19 på 60 000 euro. Här ska vi vara ärliga och säga att en 

landskapsandel specifikt för covid-19 under 2020 inte var nödvändigt 

eftersom vi endast haft direkta kostnadsökningar på cirka 14 000 euro, 

men den extra landskapsandelen är behövlig i övrigt för framtiden. Vi 

förväntar oss att ett ekonomiskt bakslag på grund av covid-19 kan komma 

under 2021 även om vi hittills inte märkt av något sådant. 

 

Det goda resultat beror därutlver på högre verksamhetsintäkter om cirka 

90 000 euro mer än budgeterat, vilket beror på att vi sålt tjänster till andra 

kommuner för mer än beräknat. Kommunen har i sin tur själv haft ett 

lägre behov av att köpa tjänster med omkring 75 000 euro jämfört med 

budgeterat. 

 

Med tanke på det läge som rådde under 2020 och som fortsättningsvis 

råder ska all personal i kommunen ha en stor eloge för det arbete man lagt 

ner, dels för att hålla budgeten och bidragit till det här milleniets bästa 

resultat och dels för att personalen lyckats tillhandahålla service under 

mycket krävande omständigheter. 

 

Mattias Jansryd 

Kommundirektör 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 
 
 
 
Vecka 18     Sexornas önskevecka     
Måndag     3 maj  Korvsås o. pasta 
Tisdag     4 maj  Lasagne  
Onsdag     5 maj  Stekt Spetta o. potatismos 
Torsdag     6 maj  Hamburgare, grönsaker, dressing o. frukt 
Fredag     7 maj  Kycklingsallad m. currysås, bröd o. frukt  
 
Vecka 19          
Måndag   10 maj    Mannagrynsgröt             
Tisdag   11 maj  Skinksås o. pasta 
Onsdag   12 maj  Fisk 
Torsdag   13 maj  Lov 
Fredag   14 maj  Lov   
 
Vecka 20      
Måndag   17 maj  Havregrynsgröt m. sylt, pålägg, grönsaker o. frukt 
Tisdag   18 maj  Risotto 
Onsdag   19 maj  Fisk 
Torsdag   20 maj  Köttgryta o. potatis  
Fredag   21 maj         Spenatsoppa m. ägghalvor, ost o. frukt     
 
Vecka 21      
Måndag   24 maj  Risgrynsgröt m. sylt, pålägg, grönsaker o. frukt  
Tisdag   25 maj  Pastagratäng m. maletkött 
Onsdag   26 maj  Fisk 
Torsdag   27 maj  Pizza, sallad o. frukt    
Fredag   28 maj         Korvsoppa, ost o. frukt     

 
Vecka 22      
Måndag   31 maj  Maletköttgryta o. pasta  
Tisdag     1 juni  Skolan: grilldag, dagis/Kapellhagen: sekt korv o. mos 
Onsdag     2 juni  Fisk 
Torsdag     3 juni  Kyckling schnitzel m. currysås o. ris     
Fredag     4 juni         Redd grönsakssoppa, ost o. frukt    

 
 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

 
Vecka 18      
Måndag     3 maj  Korvsås o. potatis 
Tisdag     4 maj  Lasagne  
Onsdag     5 maj  Stekt Spetta o. potatismos 
Torsdag     6 maj  Hamburgare m. dressing, grönsaker o. frukt 
Fredag     7 maj  Kycklingsallad m. currysås, bröd o. frukt  
Lördag     8 maj  Kåldolmar o. potatis m. brunsås 
Söndag     9 maj  Kasslergryta m. ris/potatis 
Vecka 19          
Måndag   10 maj    Fisk             
Tisdag   11 maj  Skinksås o. pasta 
Onsdag   12 maj  Fisk 
Torsdag   13 maj  Köttfärslimpa o. potatis m. sås 
Fredag   14 maj  Soppa    
Lördag   15 maj  Ugnskorv o. potatismos 
Söndag   16 maj  Kyckling o. ris/potatis m. currysås 
Vecka 20      
Måndag   17 maj  Schnitzel o. potatismos 
Tisdag   18 maj  Risotto 
Onsdag   19 maj  Fisk 
Torsdag   20 maj  Köttgryta o. potatis  
Fredag   21 maj         Spenatsoppa m. ägghalvor, ost o frukt      
Lördag   22 maj  Köttfärssås o. pasta/potatis 
Söndag   23 maj  Ugnslax o. potatis 
Vecka 21      
Måndag   24 maj  Fisk  
Tisdag   25 maj  Pastagratäng m. maletkött 
Onsdag   26 maj  Fisk 
Torsdag   27 maj  Pizza m. sallad o. frukt   
Fredag   28 maj         Korvsoppa, ost o. frukt     
Lördag   29 maj  Makaronilåda 
Söndag   30 maj  Coca Cola stek o. potatis 
Vecka 22      
Måndag   31 maj  Köttgryta  av maletkött 
Tisdag     1 juni  Stekt korv o. potatismos 
Onsdag     2 juni  Fisk 
Torsdag     3 juni  Kycklingschnitzel m. currysås o. ris    
Fredag     4 juni         Redd grönsakssoppa, ost o. frukt    
Lördag     5 juni  Janssons frestelse 
Söndag     6 juni  Köttbullar 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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Hjälpinsats vid ÅHS coronavaccinering 

Röda korsets frivilliga behövs för att hjälpa till när ÅHS börjar massvaccinationer under maj. Första 

skedet varar maj-juni. I juli blir det paus och så fortsätter det igen i augusti. Det kommer att finnas ett 

stort behov av frivilliga som kan assistera vid vaccinationsplatsen.  

VIKTIGT! Om du tillhör en riskgrupp eller är 70+ vill vi att du ska ha fått den första vaccindosen 

Kan du ställa upp?  

INTRESSERAD! Kontakta Röda Kors-distriktet på aland@redcross.fi eller Tomas 040 516 35 37, 

Olof 040 675 84 55, Linda 040 826 70 05 eller din lokala Röda Kors-avdelning 

 

Kommunkansliets sommarstängning 
 
På grund av sommarsemestrar håller kommunkansliet stängt under perioden 9.7-26.7.2021. 
Kommunkansliet kommer även vara stängt fredag 2.7.2021. 
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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 - maj 2021! 

 

Vuxen, skön:  Colgan, Jenny En evighet från dig 
Liabäck, Åsa  I hjärtat av Ådala 

  Pedersen, Bente Främling 
    Inuti är vi lika 
  
Vuxen, deckare: King, Stephen Senare 

May, Peter  Tyst offer 
  Schulman, Ninni Dagen är kommen  
 
Vuxen, fakta:  Billing, Anna  Alla hönsen hemma och färska ägg 

Jeppsson, Anna Snickra hemma 
  Robild, Eva  Konsten att beskära  
  
Barn & ungdom, skön: Bergman, Ida  Hundarna i Margaretaparken 
 Dahlgren, Helena Skuggor över Jorvik 
 Gatu, Anja  Man lever bara nio gånger 

Rudebjer, Lars Pan bakar 
    Mina 100 första fordon  

 
Barn & ungdom, fakta: Auld, Mary  Så funkar en orkester 
 Woodward, John Livet på jorden 
 
 
  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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Majblomman 

Majblomman säljs ännu till den 7.5. Hör av dig till Jana om du är intresserad av att köpa 

majblomma eller pins och inte hittat någon försäljare.  

Vi har till 100-års jubiléet 2021 fått köpa in majblomsmuggar. Är du intresserad så kontakta Jana, 

pris 20€. 

 

                                                       

 

Sommarsimskolan  är för barn födda 2016-2006 och pågår i två veckor.  

Lek och plask ordnas för barn 2-4 år och pågår den andra veckan av simskolan.  

Anmälan görs via vår hemsida: www.folkhalsan.fi/lumparland, där också mer information finns. 

Som vanligt börjar simskolan veckan efter midsommar, den 28.6 och avslutas den 9.7. 

 

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! Anmälan till 

sommarsimskolan 

är öppen! 😊 
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Bästa fastighetsägare 

 
Som ägare till byggnader är det din skyldighet att tillse att byggnaden inte  
lämnas att förfalla. 
Ödebyggnader kan utgöra risk för personskador och förfular framförallt miljön,  
speciellt om byggnaderna ligger i närheten av allmänna vägar.  
Det är en kommunal uppgift att tillse att byggnader inte förfaller samt att gårdsmiljöer är 
snygga och prydliga.  
Byggnads- och miljönämnden vill på detta sätt uppmana alla fastighetsägare att ta sitt ansvar 
för den bebyggda miljön i kommunen, att byggnader inte förfaller samt att gårdsmiljöer hålls 
snygga och prydliga. 

 
 

 
Du vet väl om att vi kan skicka din  

faktura som e-faktura.  
 

Anslut dig via din internet bank.  
 
 

Med vänlig hälsning 
Byggnadstekniska kansliet 
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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

Agneta Wilhelms Mobil: 0457-3823083

E-post: agneta.w@aland.net

Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden 

 

Undvik antibakteriella produkter                                               

I dina träningskläder kan det finnas miljöfarliga ämnen,                     

till exempel silver och triclosan, som är tillsatta bland annat för att förhindra dålig lukt.     

Ämnena är inte bara farliga för miljön utan också för oss människor. Tester visar att det 

mesta av de antibakteriella ämnena tvättas bort redan vid de första tvättarna och sedan 

finns funktionen inte ens kvar i plagget. Helt onödigt med andra ord. Välj  där-

för träningskläder och skor utan märkningen antibakteriellt, bakteriedödande eller anti-

odour. 

 Lumparlands Ungdomsförening r.f. 
 

 håller årsmöte måndagen den 10/5 kl. 19:00 
 på Furuborg. 
 

 Stadgeenliga ärenden behandlas. 
 Möjlighet att delta i mötet online finns, 
 kontakta ordf. brage.wilhelms@aland.net 
 

 Alla hälsas välkomna! 
 Styrelsen. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 18 maj 2021  

Bygglovsansökningar tas emot kontinuerligt och beroende av ärendets art                           

är behandlingen 2-4 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 
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 

7 juni 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 28 

MAJ 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 

 
 
 
 

DAGS ATT SKURA MATTOR? 
 
 
 

Matt-tvätten i Klemetsby öppnar för  
säsongen måndagen den 3 maj. 

 
 

Välkommen! 
 

 

BÅTPLATS

 
Bå tplåtser finns ått hyrå vid  

Kåpellhågens bå thåmn. 

Hyrå 173,66 €/å r (inkl. moms). 

Kontåktå Tekniskå 

kånsliet  

tel 349 431. 

e-post:  ceciliå.glåndberger@lemlånd.åx 
 

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


 

 

Maj 2021 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lemlandsvägen 1328 

 AX-22610 Lemland  

TELEFON: 018-34042 

Öppet: mån, tis, torsdag kl. 9-12     

E-post: lemland-lumparland@evl.fi 

www.lemland-lumparland.evl.ax 

Facebook:  
Lemland-Lumparlands församling 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 
 
 

    
   

 

HERRFIKA UTFÄRD 

onsdag 26.5 kl. 14  
    

 med avgång från församlingshemmet Birgittagården i Lemland.  

Den Inre Oasen, DIO, med ordförande Marie-Louise Nordberg berättar om           

renoveringen av Sunds Prästgård till retreatgård och visar projektet på plats. 

Biskop Björn Vikström har invigt prästgårdens kapell och  

biskop Bo-Göran Åstrand har besökt prästgården. 
 

Anmälan senast 25.5 till  
Pastorskansliet  tel. 34042 eller  

e-post: lemland-lumparland@evl.fi. 
 
 

Välkommen till fika med hembakat 
av husmor i Sunds församlingshem 

 

hälsar prost och kyrkoherde 
 Benny Andersson        

 Församlingsutfärd med SUNNAN II.  

Se skild ruta. Anmälan. 

 

   Bön under dagen  

  torsdag 6 maj kl. 15  

     i Lemlands kyrka 

Vi har tidigare ordnat två tideböner,  morgonbönen Laudes                                   
och kvällsbönen Vesper.  

Nu inför sommaren ordnar vi eftermiddagsbönen ad Sextam eller Non. 
 

Tidebönerna är från gammal tid att få avbrott för stilla bön under dagens möda. 
Vi växelläser ur Psaltaren, Bibelns egen bönebok, och sjunger hymner  

med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och  
diakoniarbetare Marianne Hägglund.            



           

    GUDSTJÄNSTER 

 direktsänds på Facebook och finns tillgängliga efteråt. 
     
 

Sön 2.5 kl. 11 Taizémässa i Lumparlands kyrka 4 
sön e påsk ’Himmelrikets medborgare i världen’ Benny 
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Utvecklingsarbete i Etio-
pien FMS, SLEF mm. Domkapitlet i Borgå stift. 
 
 

Sön 9.5 kl. 11 Bönsöndagen Mors dag, gudstjänst i 
Lemlands kyrka ’Hjärtats samtal med Gud’ Benny 
Anderson, Ádám Kiss. Kollekt: Luthersk Inre Mission. 
   

Tors 13.5 kl. 11 Kristi Himmelsfärdsdag högmässa i 
Lumparlands kyrka ’Den upphöjde Herren’, Benny 
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Prosteriets vänortsarbete i 
Ösel, Estland. 
 
 

Sön 16.5 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka 
’Väntan på den heliga Anden’ Benny Andersson, Ádám 
Kiss. Kollekt: För läger för barn & ungdomar, SLEF. 
 

 
 
Sön 30.5 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka 
’Den dolde Guden’ kyrkoherde em. Roger Syrén,    
kantor Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp. 
 

Sön 6.6 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka.  
 

Sön 13.6 kl. 11 Konfirmation i Lemlands kyrka. 

 

Glad Pingst! 

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

ANNAN INFORMATION 

Kyrkoherde Benny Andersson 

tel. 0457 3434 267 

 

Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén 

tel. 0457 344 9037 
 

Kantor Ádám Kiss  
tel. 0457 343 1770 
 

Vik. kantor Carl Mikael Dan 
tel. 0457 526 7489 
 
 

Diakoniarbetare Marianne Häggblom  

tel. 0457 344 1805 
 

Barn– och ungdomsledare  
Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265 
 
 

Kyrkvärdar Viola Andersson, Gunvor Ekstrand 

tel. 0405735482 
 

Församlingsmästare Karl Fredrik Söderman 

tel. 04575483281 
 

Vik. församlingsmästare Julia Norlander 

tel. 0407685762 
 

Husmor Christina Johansson, Birgittagården 

tel. 34382/ 0407255699  
 

Information Maiken Poulsen Englund tel. 34042 

  

       Pingst - kyrkans tredje stora högtid 

Söndag 23.5 kl. 15 Pingstmässa med procession i Lemlands kyrka  

’Den heliga Andens utgjutande’, kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám 

Kiss, barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom med konfirmander.              

  Kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.  

 Kollekt: Finska Missionssällskapet. 

 

härleder påsk och pingst tillbaka till Mose. GT och NT hänger olösligt ihop. Påsken 
firar judarna att Mose befriade folket från slaveriet i Egypten och pingsten firas att 
Mose fick de tio buden på Sinai berg. Mose förutspådde en profet som var Jesus.  
 
Påsken är nu befrielsen från syndens slaveri därför talar vi om syndernas förlåtelse. 
Pingstdagen kom den heliga Anden över apostlarna som eldstungor så att de talade 
i tungor och kunde förstå ett förenande andligt språk om nåd, förlåtelse och befri-
else i st.f. den språkliga förskingringen vid Babelstornet.  
 
Pingst kommer ur grekiskans pentekoste 50 dvs. femti dagar efter påsk. Med de    
tre högtiderna jul, påsk och pingst är treenigheten fullbordat och den allmänneliga 
kyrkan kan fira sin födelsedag, pingsten. Grattis! 

    Se PINGSTDAGEN nedan 
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Diakoni och mission för stöd till alla åldrar 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

TELEFONJOR 0400 22 11 90 

öppen dagligen kl 10-13, 20-23. 

(Vanlig samtalsavgift).  
 

För alla i förtroende. 
 

På hemsidan kan du delta i: 
   

   CHATTJOUREN 

   NÄTJOUREN 

   BREVJOUREN  

 

Församlingsutfärd med SUNNAN II söndag 1.8  
 

Välkommen på lunchkryssning till Kastelholm för friluftsgudstjänst  
och fri vandring på Jan Karlsgården. 

 
 
 

 

 FÖR UNGDOMAR  

 i FÖRTROENDE 
   

   TELEFONJOR 0400 22 11 90    
 

   öppen dagligen kl 10-13, 20-23. 

   (Vanlig samtalsavgift) 

Med nya tag hemestrar vi i vår vackra skärgård.  

Församlingen har glädjen att bjuda sina medlemmar på en 
trevlig lunchkryssning med SUNNAN II söndag 1.8. 

Vi träffas i Sjökvarteret kl. 10  för avfärd.                                 
Vi är tillbaka i Sjökvarteret kl. 16.30.                          

Församlingen bjuder sina medlemmar resan för halva priset: 

Vuxna 24€, barn under 12 år 12€, barn under 2 år gratis.  

Boka dagen i din kalender.  Anmälan till Pastorskansliet senast 19 juli 
tel. 34042 eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi 

      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 20 och 27 maj med trevlig avslutning den 3 juni   

        barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom tel. 04573434265 

 

 

 

 

 

  Skriftskolhelg i Lemböte  21-23 maj 
 Pingstmässa med konfirmander  
 23 maj kl.15 i Lemlands kyrka. 

 

Konfirmation 13 juni i Lemlands kyrka 



 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

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

 

   
Hej! 

 

Jag är den nya tf. diakoniarbetaren                      

i eran församling från 1 maj. 
 

Jag har senast arbetat 

som tf. diakoniarbetare 

i Hammarlands för-

samling och har också 

en gång i tiden arbetat 

i eran församling förut 

men då som kyrkvakt-

mästare. 
 

Jag ser fram emot att 

fortsätta med min upp-

gift som diakoniarbetare men nu i Lemland-

Lumparlands församling och ser fram emot ett 

gott samarbete med er alla. 
 

Vi ses! 

Marianne Hägglund 

 

 

Hej då! 
 

Nu har det blivit dags att tacka för mig och gå 

vidare uti pensionärslivets fröjder med allt vad 

det innebär. Tiden har bara flugit i väg. Men det 

är så när man har roligt. Det har faktiskt varit 

roligt att jobba här i för-

samlingen.  

Jag har trivts mycket bra 

med mina kollegor och  

med alla församlingsbor 

som jag lärt känna. Jag 

kommer att sakna er! 

Det är svårt att tro att mer 

än 5½år har gått sedan jag 

började som diakoni-

arbetare här. 

Jag önskar mina kollegor och er alla en skön 

sommar och min efterträdare Marianne lycka 

och välsignelse i arbetet. Hoppas på en bättre tid 

då det öppnas igen för en normal verksamhet. 

Vi ses i vimlet!   

Tua Storfors 

  

           

   VÄLKOMMEN till vårt VECKOPROGRAM 

     ONSDAGAR   

  Sveagården kl. 13.30, Andakt 5.5, HHN 19.5, Andakt 2.6. 

  Missionskretsarna i Birgittagården kl. 13.30. Kretsavslutning 12.5  

 med nya diakoniarbetaren Marianne Hägglund.  

 

     TORSDAGAR 

   Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdagar kl. 9.30-11.30. 

   Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, Andakt 6.5, HHN 20.5, Andakt 3.6.   

 

     FREDAGAR  

  Kapellhagen kl. 14, Andakt 7.5, HHN 21.5 Andakt 4.6. 

 

HHN, Herrens Heliga  
Nattvard, kyrkoherde och 
prost  Benny Andersson,   

Kyrkoherdens vikarie     
Roger Syrén  

Andakt och kretsar 

diakoniarbetare            

Marianne Hägglund 
 

Kantor Ádám Kiss 
 

Kyrkvärdinnor  
Viola Andersson och  
Gunvor Ekstrand 
 

Husmor  
Christina Johansson 


