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V23 MÅNDAG 7 JUNI 2021. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

6/2021 

  

 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 

Hej! 
  
Vi kommer att ha ett sommarlotteri som startar 7/6-21  
och dragningen sker 28/6-21. 
Intäkterna från lotteriet går oavkortat till boendenas guldkant på Kapellhagen. 
Som huvudvinst har vi en tavla av Guy Frisk. 
  
Det går bra att komma via Kapellhagen och köpa lotter, ring på dörrklockan  
så kommer vi. 
Vi kommer också att finnas vid Matboden lördag 12/6-21 från kl. 10. 
  
Önskar er alla en trevlig sommar! 
  
H. 
Personalen på Kapellhagen 
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Direktörens ruta 
Hej kommuninvånare! 

Till att börja med kan vi gratulera Lisa Sjölund och Ellinor Ellingsworth som av 

kommunstyrelsen har utsetts till årets stipendiater! 

 

Nu när bokslutet för 2020 är behandlat ska det vid kommunstyrelsens nästa 

sammanträde utfärdas budgetdirektiv för år 2022 till kommunens 

förvaltningar. I direktivet fastställs budgetramarna för varje förvaltning samt 

redovisas en grov uppskattning av hur resultatet kommer att bli för kommande 

år. Under rådande pandemiska situation och oklarheter vad gäller inkommande 

skatter är det en grannlaga uppgift att sätta budgetramarna redan nu.  

 

Kommunen har som praxis att i budgetdirektiven utgå från innevarande års 

budget men med beaktande av den ekonomiska utvecklingen. Här kan dock 

nämnas att förvaltningarna i Lumparland har en mycket god budgetdisciplin 

och använder inte i budget tillgängliga medel om det inte är nödvändigt. Detta 

underlättar för kommunledningen vid sättandet av budgetramarna.  

 

Oavsett vilka budgetramar som sätts upp kommer det vara mycket svårt att 

sätta sådana ramar som skulle möjliggöra för ett positivt resultat också för år 

2022. I budget 2021 har vi ett budgeterat resultat på -332 840 euro, vilket kan 

jämföras med årets resultat på cirka 220 000 euro. En betydande svårighet just 

nu är att vi inte vet huruvida den budget som fastställts för Kommunernas 

socialtjänst k.f. (KST) för 2021 är för lågt eller för högt satt, i och med att det är 

organisationens första budget. Resultatet för år 2020 var dels exceptionellt och 

dels utan kostnader för KST. Vad KST:s budget blir styr nämligen från år 2021 

vilka budgetramar som kan fastställas för kommunens egna förvaltningar och 

vilket resultat vi kan förvänta oss. Det är enligt kommunens uppfattning 

orimligt att lagstiftningsmässigt ha skapat en kommunal konstruktion som de 

facto har tagit bort en stor del av den självbestämmanderätt kommunen tidigare 

haft över sin ekonomi. 

 

Som det ser ut nu kommer vi alltså att fastställa budgetramar som medför ett 

negativt resultat för 2022 men det är först i budgetprocessen i höst som vi får 

riktig klarhet vilket resultat vi kan förvänta oss.  

 

Med allt detta sagt får jag önska alla en trevlig sommar! 

 

Mattias Jansryd 

Kommundirektör 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 
 
 
 
Vecka 23          
Måndag     7 juni  Varm korv m. bröd, sallad o. frukt 
Tisdag     8 juni  Goda lådan  
Onsdag     9 juni  Lov 
Torsdag   10 juni  Kalops 
Fredag   11 juni  Soppa o. frukt  
 
Vecka 24          
Måndag   14 juni    Pytt i panna             
Tisdag   15 juni  Korvsås 
Onsdag   16 juni  Fisk 
Torsdag   17 juni  Chili con carne 
Fredag   18 juni  Soppa   
 
Vecka 25      
Måndag   21 juni  Stekt korv o. stuvad spenat 
Tisdag   22 juni  Skinksås 
Onsdag   23 juni  Fisk 
Torsdag   24 juni  Äppel o. currybiff på kyckling malet  
Fredag   25 juni         Midsommarafton     
 

 
 
 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

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

 
Vecka 23      
Måndag     7 juni  Rotmos med fläsklägg 
Tisdag     8 juni  Goda lådan  
Onsdag     9 juni  Olika sillar o. potatis 
Torsdag   10 juni  Kalops 
Fredag   11 juni  Soppa  
Lördag   12 juni  Citronfisk 
Söndag   13 juni  Skinkfrestelse 
 
Vecka 24          
Måndag   14 juni    Pytt i panna             
Tisdag   15 juni  Korvsås 
Onsdag   16 juni  Fisk 
Torsdag   17 juni  Lasagne 
Fredag   18 juni  Soppa    
Lördag   19 juni  Spagetti o. köttfärssås 
Söndag   20 juni  Ugnslax o. potatis 
 
Vecka 25      
Måndag   21 juni  Stekt korv o. stuvad spenat 
Tisdag   22 juni  Skinksås 
Onsdag   23 juni  Fisk 
Torsdag   24 juni  Äppel o. currybiff på kyckling malet  
Fredag   25 juni          Sill, potatis o. kallskuret   
Lördag   26 juni  Kåldolmar 
Söndag   27 juni  Helstekt grisfilé 
 
Vecka 26      
Måndag   28 juni  Grönsaksbiffar   
Tisdag   29 juni  Fläskpannkaka 
Onsdag   30 juni  Laxpudding 
Torsdag     1 juli  Kyckling med fetaosttäcke 
Fredag     2 juli          Sommarsoppa 
Lördag     3 juli  Leverbiff 
Söndag     4 juli  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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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. 

 
 
 

 

Räddningschef Lennart Johansson 
har semester 6.7-23.7 samt 10.8-20.8 

 
Ledande Brandinspektör/Brandingenjör Thomas Mattsson 

har semester 15.6-2.7 samt 27.7-6.8 

 

På gång vid Nybonds!  

 

Nu har sommaren kommit och det är full aktivitet vid Nybonds.  

Sista helgen i maj hade vi loppispremiär samt öppet i caféet och i gamla huset. 

 

Vi har sommaröppet alla 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  

 

OBS! 

Torsdagen den 10 juni kl. 19.00 kallar vi till ett informations och medlemsmöte dit alla är 

välkomna. 

Mötets syfte är att medlemmarna, både nuvarande, nya och blivande kan komma och 

diskutera och dela med sig av sina idéer och åsikter.  Allt för att förbättra vår 

verksamhet. 

 

Vi bjuder naturligtvis på kaffe och kaffebröd.  

Hjärtligt välkomna. 

 

Styrelsen vid Nybonds i Krogstad 
 



LUMPARLANDS KOMMUNS INFOBLAD    SIDA 6                                                                                                                    

 

Föreningsbidrag för år 2022 

Föreningsbidrag kan sökas från Kultur- och fritidsförvaltningen i 

Lumparland för verksamhetsåret 2022. Regelverket kan ni kan bekanta er 

med på kommunens webbplats: 

https://www.lumparland.ax/kultur-fritid-och-naringsliv/bidrag 

På webbplatsen finns också den blankett som föreningar ska använda för 

att ansöka om föreningsbidrag.  

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 20.8.2021. Ansökan skickas 

till: 

Lumparlands kommun 
Kyrkvägen 26 
AX-22 630 Lumparland 
 
Ansökan kan även sändas per e-post till info@lumparland.ax med rubriken 
”Ansökan om föreningsbidrag” eller lämnas in på kommunkansliet. 
 

Projektbidrag för år 2022 

Projektbidrag kan sökas från Kultur- och fritidsförvaltningen i Lumparland 

för verksamhetsåret 2022. Regelverket kan ni kan bekanta er med på 

kommunens webbplats: 

https://www.lumparland.ax/kultur-fritid-och-naringsliv/bidrag 

På webbplatsen finns också den blankett som föreningar ska använda för 

att ansöka om projektbidrag.  

Ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 20.8.2021. Ansökan skickas 

till: 

Lumparlands kommun 
Kyrkvägen 26 
AX-22 630 Lumparland 
 
Ansökan kan även sändas per e-post till info@lumparland.ax med rubriken 
”Ansökan om projektbidrag” eller lämnas in till kommunkansliet i 
Lumparland. 
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Midsommarfirande vid Furuborg! 

 

Torsdagen den 24/6 kl. 12:00 är alla välkomna till Furuborg för att löva 

midsommarstången. 

Midsommarafton på fredag den 25/6 kl. 15:00  

reses midsommarstången traditionsenligt. 
 

Kaffeservering. 
 

Välkomna! 
 

Ett stort tack till alla som hjälpt till med kronorna! 
 

Lumparlands ungdomsförening r.f. 
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Nyheter i biblioteket - juni 2021! 

 

Vuxen, skön:  Clevström, Jenny Kirskålsgrannar 
Diamond, Lucy En sommar i York 

  
Vuxen, deckare: Penny, Louise Det ondas väsen 
  Sarenbrant, Sofie Skyddsängeln 
  Strandberg, Mats Konferensen  
 
Vuxen, fakta:  Hanson, Kristofer Efter antibiotika 

Söderström, Lena Det godaste till grillat 
  Wallentinson, Lina  Baka med grönsaker  
  
Barn & ungdom, skön: Ericson, Elisabet Kolla väskan! 
 Hunter, Erin  Den öde staden 

Jansson, Anna Värsta tjuven 
Lieron, Cyril  Den skandalösa biljetten 
Mähle, Lars  Ägget 
 Pichon, Liz  Bäst i klassen (typ)  

 
 
 Biblioteket är öppet i sommar 

 Må kl. 17.00-20.00 
Ti kl. 14.00-15.00 (Obs! Ingen dagstimme under tiden 6.7.-3.8.)  
On kl. 17.00-20.00 

 
Under tiden 5.7.-4.8. kommer Anna Nurmi från Lumparland att vikariera på 
biblioteket. Anna studerar litteraturvetenskap vid Åbo Akademi.  
   
Tel: 359 037   
e-mail: bibliotek@lumparland.ax  

 
VÄLKOMNA!  

 

 Sköna lässtunder i sommar! 
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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 
 

 
 
 

DAGS ATT SKURA MATTOR? 
 

Matt-tvätten i Klemetsby  
är öppen för säsongen. 

 

Välkommen! 
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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

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
. 

 
 

 

Lumparlands Ungdomsförening tackar alla som hjälpt till  med 
kronorna till midsommarstången! 
 
Skall vi låta vår fina tradition med midsommarstång gå i graven?  
Om inte så behöver vi alla hjälpas åt. Det är mycket jobb kvar så 
vi hoppas att alla som har möjlighet kommer och hjälper till med 
lövning av stången torsdag 24.6 med start kl. 12.00 och vid 
stångresningen på midsommarafton kl. 15.00, då det behövs bl.a 
12 kronbärare. Meddela om du kan hjälpa till genom LuUF:s 
ordförande tel. 04573135595. 
 

 
 
 

Välkomna till Mittgårds Ploppis i sommar!  
 
 Öppettider 29/6-28/7: tisdagar kl. 16-20 och onsdagar kl. 14-18. 
 Ni hittar oss vanligtvis på Kapellvägen 3 i Lumparland, där vi är utomhus.  
 Följ vår sida Mittgårds Ploppis på Facebook och @mittgardsploppis på Instagram  
 för att inte missa något!  
 Hos oss kan ni bland annat handla böcker, chilisalt, porslin, hantverk, diverse loppisgrejer och fika.  
 OBS! Tisdagen 6/7 och 20/7 kommer vi vara hos Åkerlunds i Svinö på Åkerlundsvägen 9. 
 Vi hoppas vi ses i sommar!  

 
/Freya Roberts och Elina Lundberg 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 15 juni 2021  

Handlingarna skall inlämnas i god tid före mötet.                                                      

Byggnadsinspektör Johan Willstedt, tel 349 432  
finns i Lumparland onsdagar och                                                                                  

övriga dagar i Lemland. 

 
 

 
 

                       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 

 

Spara energi. Elektronisk utrustning på din arbetsplats förbrukar energi även när du inte 

använder den. Därför är det viktigt att stänga av utrustningen när den inte används. 

Standby– el står för 20% av elförbrukningen på en genomsnittlig arbetsplats. 
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 

5 juli 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 

JUNI 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 

Har din väg en  

namnskylt? 
 

Privata vägar i kommunen saknar ännu 
vägnamnsskylt. Det är väghållarens ansvar  

att vägen får sin namnskylt. 
 

Vi erbjuder er möjlighet att beställa  
namnskylt via tekniska kansliet. 

 
Kostnad 107,76 € per paket  
(skylt, stolpe, fundament) 
 

 
 
 
 
 
 
 
Tel: 349 430 
 
e-post: cecilia.glandberger@lemland.ax 

 

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


 

 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

SOMMARÖPPET med GUIDE i båda kyrkorna 
 

 

7 juni - 14 augusti, måndag-lördag kl. 10-16 
 
 

Välkommen till kyrkan! 
 

 

Juni-Juli 2021 

 

Lemlandsvägen 1328 

 AX-22610 Lemland  

Pastorskansliet tel: 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 

 

Församlingsmedlemmar  
34€ vuxna, 17€ barn 2-12 år, 0-2 år gratis. 
 

Övriga välkomna med för  
48€ vuxna, 24€ barn 2-12 år, 0-2 år gratis. 
 

Inbetalning till Andelsbanken på Åland  
Konto nr. FI 04 5578 0410 0041 22   
eller kontant på Pastorskansliet. 

 

  

 
 

 

Anmälan senast måndag 19 juli  

till Pastorskansliet tel. 34042 eller  

e-post: lemland-lumparland@evl.fi 
 

Välj mellan kött, fisk eller vegetariskt. 
Vänligen uppge allergier,  

telefon och adress. 

 

Kryssning med SUNNAN II söndag 1 augusti  
 

t/r Mariehamn-Kastelholm inkl. lunch och kaffe 
 

 Välkommen på församlingsutfärd till Kastelholm för 
 friluftsgudstjänst och fri vandring på Jan Karlsgården 

 
 Vi träffas i Sjökvarteret kl. 10 inför avfärd. Tillbaka kl. 16.30. 



Text Göran Andersson och melodi Knut Grüssner 1985 

 

               Sommarhälsning från kyrkoherden 

Hej lemlänningar, lumparlänningar och sommarålänningar! 

Även denna vår blev annorlunda och sommaren kommer emot.  Saker vi inte 

kunde ana vi skulle få vara med om har följt oss som en berg- och dalbana. Vi har 
varit uppmanats till stor försiktighet med rekommendationer och restriktioner, 
många har fortsatt varit isolerade och distanserade.  
 

Tack och lov har sjukdomsfallen varit få med få konsekvenser. Vi blir uppmanade att vara uthålliga, 

och det är viktigt. Men jag skulle vilja tillägga att vi måste påminna oss om hoppet och inte förlora 
det i den tid som är. Att ha ett hopp är att tänka på att Gud är nära. Gud är nära, oavsett corona-

pandemi, eller vad som händer runt omkring oss. Om vi är långt borta eller nära varandra.  
 

Sommarens sol får påminna oss om Guds närvaro, för solen lyser ju alltid någonstans på jordklotet, 
även om vi inte kan se den eller känna den. Och så är det också med Guds närvaro, den finns där, 
oavsett vad vi känner eller tänker, om vi är sjuka eller friska, distanserade eller isolerade.   
 

Vi får låta Guds närvaro ge oss hopp och det hoppet har varit känt genom alla tider.  
 

I en psaltarpsalm står det så här: ”Du omger mig på alla sidor, jag är helt i din hand.” Guds famn får 

omsluta oss vi får känna ett hopp om att allt ska bli normalt igen. ”Vi är en armslängd ifrån att det 
skall bli bättre”, säger THL. Vi är inte ensamma. Det får leva i oss, hos oss och ge oss hopp och  
framtidstro. 

Med hopp om en bättre sommar och framtid 

Benny Andersson 
          kontraktsprost och kyrkoherde       

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

 … och vågen blå mot röd granit och mitt i byn vår kyrka vit. 

      

  SOMMARKONSERTER 
  

  Torsdag 22.7 kl. 19 i Lemlands kyrka 
  Konsert med barockromantisk och postmodern musik 
  med Judit Déáki och Ádám Kiss på orgel. 

    

  Torsdag 5.8 kl. 19.30 i Lumparlands kyrka 
  Konsert med sångensemblen Voces Alandicae 
  under ledning av Kjell Frisk och Catherine Frisk Grönberg. 

   

Sommarpsalm från Åland 

 

4) O, du min Gud, som skapat allt vackert med din hand.  

Jag vill så gärna vandra din stig längs livets strand.  

Du räknar alla sandkorn där, för allting lika viktigt är.  

Här är nu glädjens budskap, här är nu glädjens bud.  

1) Nu lyser våra backar av vivans gula kalk, 

nu blommar sommarns ängar av örter tusenfalt.  

Och vågen blå mot röd granit och mitt i byn vår kyrka vit. 

Här är nu glädjens färger, här är nu glädjens färg.  



 

 Grattis ÅLAND 100  

 

        LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

INFORMATION och semester 
 

Kyrkoherde Benny Andersson 
tel. 0457 343 4267   
Ledig 14.6-4.7, 29.7-1.8, 9.8-31.8 
 

Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén 
tel. 0457 344 9037 
 

Kantor Ádám Kiss 
tel. 0457 343 1770 
Ledig 9.8-19.9 
 

Kantorns vikarie Carl Micael Dan 
tel. 0457 342 5046  
 

Diakoniarbetare Marianne Hägglund  
telefontid tis– och tors kl. 10-12 

Ring gärna och boka tid för besöket  
före du kommer så att jag är på plats. 
tel. 0457 344 1805 
Ledig 5.7-1.8 
 

Barn– och ungdomsledare  
Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265 
Ledig 19.7-9.8 och 16.8-31.8 
 

Församlingsvärdinnor 
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand 
tel. 0405 735 482, 0407761735 
 

Församlingsmästare Karl-Fredrik         
Söderman tel. 0457 548 3281 
Ledig 5.7-1.8 
 

Vik. församlingsmästare Julia Norlander 
tel. 0407 68 57 62 
 

Husmor Christina Johansson 
tel. 34382 
 

Information Maiken Poulsen Englund 
tel. 34042 

 

ÅLAND 100  
Välkommen att fira  

 med oss  

  Ålands flagga och   

kyrkoherdens 20 år i tjänst. 
 

Sön 8.8 kl. 18 Festhögmässa i Lem-

lands kyrka, Benny Andersson och Ádám 

Kiss. Kollekt: Gideoniterna i Finland.  
 

Efterföljande servering  

i församlingshemmet med 

tal av lantråd Veronica Törnroos  

och föreläsning av  

historielektor Dan Nordman. 

   GUDSTJÄNSTER  

Sön 6.6 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, 2 

sön e pingst, Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: 

Lärkkullastiftelsen. 

Sön 13.6 kl. 11 Högmässa med konfirmation i 

Lemlands kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss, 

Johanna Häggblom. Kollekt: För församlingens kon-

firmandarbete. 

Sön 20.6 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands 

kyrka, Roger Syrén, Carl Micael Dan. Kollekt: 

Finska Missionssällskapet. 

Lör 26.6 kl. 14 Midsommarmässa i Lumpar-

lands kyrka, Roger Syrén, Ádám Kiss.  Kollekt: 

Matbanken på Åland. 

Sön 27.6 kl. 14 Friluftsgudstjänst i Norrkulla, 

Roger Syrén, Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans central 

för det svenska arbetet. 

Tors 1.7 kl. 19 Pilgrimsmässa i Lemlands kyrka 

med Maria Widén.  

Sön 4.7 kl. 14 Gudstjänst i Nybonds, Krogstad 

i Lumparland, Roger Syrén, Ádám 

Kiss. Kollekt: Finska Missionssällskapet. 

Kaffeförsäljning på plats.. 

Sön 11.7 kl. 11 Högmässa i Lem-

lands kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: 

Kyrkans   diakonifond.  

Sön 18.7 kl. 11 Högmässa i Lumparlands 

kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: För 

församlingens musikarbete. 

Sön 25.7 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, 

Benny Andersson, Carl Micael Dan. Kollekt: Elpida, 

stöd till utsatta för människohandel. 

Tors 29.7 kl. 14 Olofsmässa i St Olofs sjöfarar-

kapell i Lemland, Roger Syrén, Ádám 

Kiss. Kollekt: Ålands Prosteris vänorts-

arbete i Ösel Estland. Kaffekorg med. 

 

Se framsidan för kryssning med SUNNAN 

II t/r Mariehamn-Kastelholm med lunch. 

Sön 1.8 kl. 13 Friluftsgudstjänst i Kastelholm 

tillsammans med Sund-Vårdö    

församling, Roger Syrén, Outi  

Laukanen, Ádám Kiss.  

Kollekt: Förbundet De Utvecklings-

stördas Väl. 



          

         

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

   

Välkommen till Prosteriets PENSIONÄRSLÄGER  

på Lemböte lägergård måndag 16.8 till onsdag 18.8. 
 

Anmälan till Mariehamns församling telefon 018-5360. 

   Sista anmälningsdag är måndag 2.8.  
 

Uppge ditt personsignum (för försäkringen), adress, telefon-
nummer, ev. diet, önskan om rumskamrat och/eller eget rum.  

Helpension 60€. 
 

Lägeransvarig Lisbet Nordlund i Mariehamns församling 

svarar på frågor på telefon 018-536107 eller 04575293027. 

 

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

SKOLSTART 

 

 

Barngudstjänst  
med VÄLSIGNELSE av  
FÖRSTA KLASSISTER 

söndag 15 augusti kl. 18           

i Lumparlands kyrka 

BARNENS BIBEL utdelas gratis. 

Välkommen! 

       

  VÄLKOMMEN till vårt VECKOPROGRAM 

ONSDAGAR   

Sveagården kl. 13.30, Andakt 2.6, HHN 16.6, Andakt 30.6,  

HHN 14.7, Andakt 28.7, HHN 11.8. 
  

TORSDAGAR 

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, Andakt 3.6, HHN 17.6, Andakt 1.7, 

HHN 15.7, Andakt 29.7, HHN 12.8.  

  

FREDAGAR  

Kapellhagen kl. 14, Andakt 4.6, HHN 18.6, Andakt 2.7,  

HHN 16.7,  Andakt 30.7,  HHN 13.8. 

Konfirmation i 

Lemlands kyrka 

söndag 13 juni 

Önskar alla STORA som små  

en skön hemester 
 

Själv har jag semester  
19.7 - 9.8 och 16.8 - 31.8 

 

 Barn– och ungdomsledare  
Johanna Häggblom  

tel. 04573434265 

HHN, Herrens Heliga  
Nattvard, kyrkoherde och 
prost  Benny Andersson  
 

Kyrkoherdens vikarie     
Roger Syrén  
 

Andakt diakoniarbetare            
Marianne Hägglund 
 

Kantor Ádám Kiss 
Vikarie Carl Micael Dan 
 

Kyrkvärdinnor  
Viola Andersson och  
Gunvor Ekstrand 

https://openclipart.org/detail/147721/cool-happy-sun

