
 

INFOBLAD 

V23 MÅNDAG  6 JUNI 2022. 

 

Samhällsinformation från Lumparlands  

kommun och Lemland-Lumparlands församling 

NUMMER 

06-07/2022 

  

 

 

Lumparlands bibliotek håller öppet: 

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

 
PENSIONÄRSTRÄFF  

 
Torsdag 9 juni kl 14.00  

 
 

Tullkvartetten underhåller. 
 
 

Kaffeservering med sött och salt tilltugg,  
4€/person. 

 
Anmäl senast tisdag 7 juni om ni kommer samt 

eventuella allergier. 
 

Hjärtligt välkomna! 
  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
GENTLEMANNATRÄFF 

 

Torsdag 23 juni kl 14.00 
 
 

Kaffeservering med sött och salt tilltugg, 
4€/person. 

 
Anmäl senast tisdag 21 juni om ni  
kommer samt eventuella allergier. 

 
Hjärtligt välkomna! 
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Direktörens ruta 
 
 

Hej kommuninvånare! 

Sedan förra infobladet har kommunstyrelsen hunnit behandlat bokslutet 

och den 19 maj var det revision. Det blev en konstruktiv och lyckad revision 

där revisorerna förordar att de redovisningsskyldiga beviljas ansvarsfrihet. 

Sista delen av bokslutsprocessen blir klar när kommunfullmäktige 

behandlar bokslutet den 1 juni. Efter det återstår dock för kommunstyrelsen 

att behandla revisionsrapporten för att se vad vi kan utveckla i 

verksamheten vad gäller bokföring, kvalitetssäkring och intern kontroll. 

 

Som jag informerade i förra infobladet är processen med att bygga 

lägenheter avhängigt en inventering av en skyddsvärd fjärilsart. Den 

inventeringen kan ske först i juli vilket innebär att vår ursprungliga plan att 

påbörja byggnation tidig höst inte är möjlig. Istället siktar 

byggnadskommittén på att börja bygga under våren 2023. Den nödvändiga 

detaljplaneändringen har dock varit utställd och inga anmärkningar inkom 

under utställelsetiden. Därför är förhoppningarna stora att 

byggnadskommittén kan återuppta arbetet efter sommaren när 

inventeringen är gjord. 

 

Vad gäller gåvan från Börje Danells dödsbo har kommunen beslutat att 

arrendera ut den åkermark som ingick i gåvan. Arrendetiden är på fem år, 

vilket ger kommunen möjlighet att fundera lite närmare kring vad man till 

sist och slutligen vill göra med åkrarna. Dessutom är två markområden 

aktuella för försäljning. Förhoppningsvis kan kommunen behandla båda 

områdena vid kommunfullmäktiges sammanträde den 1 juni. All 

markförsäljning ska godkännas av kommunfullmäktige om fullmäktige inte 

vid ett tidigare skede fastställt grunderna för försäljning. I det här fallet har 

det överlåtits på kommunstyrelsen att avgöra bästa förfaringssätt för 

eventuell avyttring, men att själva försäljningsbeslutet ska tas av 

kommunfullmäktige. 

 

Sommaren har så sakteliga gjort sig påmind de senaste dagarna, men det har 

enligt min uppfattning varit en kall och blåsig vår. Det är förstås något jag är 

vad vid, eftersom jag kommer från fjällnära trakter. Förhoppningsvis får vi 

en fin sommar och ett enastående hundraårskalas den 9 juni.  Vi kanske syns 

i kalasvimlet. Trevlig sommar! 

 

Mattias Jansryd 

Kommundirektör 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 
 
 
 
Vecka 23          
Måndag     6 juni   
Tisdag     7 juni   
Onsdag     8 juni   
Torsdag     9 juni   
Fredag   10 juni    
 
Vecka 24          
Måndag   13 juni     
Tisdag   14 juni   
Onsdag   15 juni   
Torsdag   16 juni   
Fredag   17 juni   
 
Vecka 25           
Måndag   20 juni   
Tisdag   21 juni   
Onsdag   22 juni   
Torsdag   23 juni   
Fredag   24 juni   
 
 

 
 
 
 
 

Med reservation för ändringar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 Inger Johansson 

 
    

 
    

Korvsås
Maletköttfrestelse
Fisk
Ålands själstyrelsedag
Soppa, ost o. frukt

Currykött
Maletköttsås
Fisk
Lammragu
Soppa

Stekt korv o. stuvade makaroner
Vegetarisk lasagne
Soppa
Wok kyckling
Midsommarafton
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MATSEDEL - Kommunens äldreomsorg 
(Kapellhagen och hemservicen) 

Vecka 23          
Måndag     6 juni  Korvsås 
Tisdag     7 juni  Malettköttfrestelse  
Onsdag     8 juni  Fisk 
Torsdag     9 juni  Grillfilé i ugn m. potatismos o. kryddsmör 
Fredag   10 juni  Soppa, ost o. frukt  
Lördag   11 juni  Kåldolmar o. potatis m. gräddsås o. lingonsylt 
Söndag   12 juni  Pulled pork o. potatisklyftor 
 
Vecka 24          
Måndag   13 juni     
Tisdag   14 juni   
Onsdag   15 juni   
Torsdag   16 juni   
Fredag   17 juni   
Lördag   18 juni   
Söndag   19 juni   
 
Vecka 25           
Måndag   20 juni  Stekt korv o. stuvade makaroner 
Tisdag   21 juni  Vegetarisk lasagne 
Onsdag   22 juni  Soppa 
Torsdag   23 juni  Kycklingwok 
Fredag   24 juni  Midsommartallrik 
Lördag   25 juni  Midsommartallrik 
Söndag   26 juni  Grisfilé o. potatisgratäng 
 
Vecka 26 
Måndag   27 juni  Grönsaksbiff o. potatis m. sås 
Tisdag    28 juni  Köttfärssås o. potatis/pasta 
Onsdag   29 juni  Ugnsstekt lax o. potatis m. dillsås 
Torsdag   30 juni  Sjömansbiff 
Fredag     1 juli  Spenatsoppa m. kokt ägg 
Lördag     2 juli  Kåldolmar o. potatis m. grädddsås 
Söndag      3 juli  Kycklingfilé o. ris/potatis m. dragonsås 
 
Matlistan för juli månad är inte färdigt planerad ännu. Höra av er till Kapellhagen senare i juni 
om ni vill veta vad som kommer att serveras i juli. 

 
 

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

senast två dagar i förväg för att köket skall kunna planera portionsantalet. 
 
 
 

Currykött
Maletköttsås
Fisk
Lammragu
Soppa
Leverlåda o. potatis m. lingonsylt
Kycklinglår o. ris m. currysås
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Föreningsbidrag för år 2023 

Föreningsbidrag kan sökas från Kultur- och fritidsförvaltningen i 

Lumparland för verksamhetsåret 2023. 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 22.8.2022. 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 2023 

Projektbidrag kan sökas från Kultur- och fritidsförvaltningen i Lumparland 

för verksamhetsåret 2023. 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 22.8.2022. 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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Invigning av hopptornet vid Svinö stugby i 

Lumparland! 

Det länge efterlängtade hopptornet som Lumparlands kommun och Svinö 

stugby Ab uppfört vid stugbyn börjar bli redo för sin första säsong! Därför 

ordnar Svinö stugby ett invigningsevenemang. 

Invigningen sker lördagen den 18 juni med start kl. 13.00. Mellan kl. 13.00-

16.00 kommer stugbyn att bjuda på grillkorv, saft och kaffe. Ceremoniell 

bandklippning utlovas. 

Varmt välkomna! 

Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar 

Enligt räddningslagen så skall regelbunden brandsyn förrättas i alla inkvarteringsanläggningar såsom 

hotell, vandrarhem, gästhem och motsvarande lokaler. Brandsyneintervallen varierar mellan 1-3 år 

beroende på antalet bäddplatser. 

Ägare/verksamhetsansvariga uppmanas att kontakta räddningsmyndigheten för att boka in tid för 

syn på telefon 018-329 175 alt. e-post raddning@jomala.ax. 

 

Info om ”VARNING FÖR SKOGSBRAND”. 

Räddningsmyndigheten vill påminna om att skogbrandvarning utfärdas och dras tillbaka från den 

tidpunkt som kontinuerligt anges på Meteorologiska Institutets hemsida www.fmi.fi/sv 

Under tid som Varning för skogsbrand råder, är det automatiskt eldningsförbud i skog och mark. 

Räddningsområde Ålands landskommuner önskar alla en riktigt skön sommar! 
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Nyheter i biblioteket - Juni 2022! 

Vuxen, skön:  Archer, Jeffrey I nödens stund 
    Mäktigare än svärdet 

Colgan, Jenny Soluppgången över 
strandpromenaden 

  
Vuxen, deckare: Kvensler, Ulf  Sarek 
  Lundberg, Lotta Båten 

McAllister, Gillian Den natten 
Sarenbrandt, Sofie Själsfränden 

 
Vuxen, fakta:  Ehrlund, Per  Grilla mera vego 
  Hamid, Camilla Godare glass  
  Lumholdt, Helene Hundar 
     
Barn & ungdom, skön: Angerborn, Ingelin Hjärta av glas 

Hallberg, Linn Älskade Sigge 
Hunter, Erin  Okänd fiende 
Jeppsson, Annika Marta och himlen 
Wirsén, Stina  Vems fel? 

    
Barn & ungdom, fakta: Beckett-Bowman Barnens första bok om schack 
 
   
Biblioteket är öppet i juni 

Må kl. 17.00-20.00   
Ti kl. 14-15              
On kl. 17.00-20.00   
 
Tel: 359 037   
e-mail: bibliotek@lumparland.ax  
 
VÄLKOMNA! 
Mvh, Gunilla Nyholm  
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Kommunkansliets sommarstängning 
 
På grund av sommarsemestrar håller kommunkansliet stängt under perioden 25.7-29.7.2022. 
Kommunkansliet kommer även vara stängt fredag 1.7.2022, 5.8.2022, 12.8.2022 och 2.9.2022. 

 
 
 

 

 
 
 
 
  

 

Andelslaget Lumparlands torksammanslutning håller stämma                                                                    

på Branddepån 27.6 kl. 20.00. 

Stadgeenliga ärenden 

Välkomna! 

Styrelsen. 
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Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 14 juni 2022  

Handlingarna skall inlämnas i god tid före mötet.                                                      

Byggnadsinspektör Johan Willstedt,   
 finns i Lumparland onsdagar och   

  övriga dagar i Lemland, tel. 349 432. 

 
Du vet väl om att vi kan skicka din faktura som e-faktura.  

Anslut dig via din internet bank.  
 

Med vänlig hälsning 
Byggnadstekniska kansliet 

 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 

 
. 

THL rekommenderar en fjärde coronavaccindos till personer som har fyllt 80 år. 
Till äldre personer som får hemvård eller är berättigade till närståendevård samt till övriga 
äldre personer vars hälsa och funktionsförmåga är nedsatta och som inte klarar sig ensamma 
hemma. 
Behöver ni hjälp att boka tid eller om det är något ni funderar över angående det här,  
hör av er till Kapellhagen tel. nr. 018-359042 så försöker vi hjälpa er. 
  
  
Personal och boenden på Kapellhagen öskar er alla en trevlig sommar! 
  
 

 
 
 
 
  

 

Lynns Medicinska Fotvård är på Kapellhagen tisdag 28 juni. 
 

Välkomna att ringa och boka tid, tel.nr: 018-359042 
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VILLA KOMMODOR ÖLET I MATBODEN 

Gamla partiet av Classic ölet med grön kork såldes i Matboden snabbt slut. Helles 

ölet med gul kork finns ännu i butiken några flaskor kvar. 

För denna säsong beställs in endast Classic ölet (grön kork) då Helles ölet (gul kork) 

fanns bara ett mindre antal personer som gillade detta öl mera. 

Priset är också nedsatt i år från 2021 priserna. Ölet är ofiltrerat och bör drickas       

avkylt. Nya partiet från bryggeriet anländer till Matboden mellan 15 – 24 juni. 
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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 
 

 
 
 

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, funda-
ment) 

 

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

 

 

Månadens miljötips! 

 
 
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  
t.ex under semestern.  
 
Standby-el står för 20 %  
av elförbrukningen på en genomsnittlig  
arbetsplats. 
 

                                                                                                        

 
 

 
 

DAGS ATT SKURA MATTOR? 
 
 

Matt-tvätten i Klemetsby  
är öppen för säsongen.  

 
Tänk på miljön.  

Skura mattorna på land 
 

Välkommen! 
 

 

Har din väg en  
namnskylt? 

mailto:cecilia.aaltonen-lindblom@lemland.ax%0d%0d
mailto:cecilia.aaltonen-lindblom@lemland.ax%0d%0d
mailto:cecilia.aaltonen-lindblom@lemland.ax%0d%0d
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Hej alla Nyabonds vänner! 

 

Sommarsäsongen 2022 vid Nybonds börjar tisdagen den 14 juni och vi håller öppet alla 

tisdagskvällar under sommaren till och med den 16 augusti mellan klockan 18.00-21.00. 

 

Vi har öppet i Loppisen och i Cafét och självklart är Museigården öppen också. 

Vi kommer också att ha Bakluckeloppisar ett antal gånger under sommaren. 

Dessa kommer vi att annonsera närmare på Nybonds Facebooksida 

samt på "Vridna Lumparlänningar" 

 

Välkomna till Nybonds i Krogstad önskar vi alla i styrelsen! 

 

Vårt telefonnummer till Nybonds 0457 57 08 180 eller 

0457 31 34 691 / Annsofi Joelsson / Styrelseordförande. 
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Talka på simstranden 

Vi fixar och ställer i ordning på simstranden i Klemetsby, tisdag 14.6 från kl 18.  

Vi bjuder på fika med lite matigt tilltugg till alla som vill hjälpa till! 

Så anmäl dig via vår hemsida www.folkhalsan.fi/lumparland, ta med dig gott humör och lite 

redskap och häng på 😊! 

Du är såklart välkommen att hänga på utan anmälan också – och bjuds då bara på fika 😊 

 

 

                                                       

 

Sommarsimskolan är för barn födda 2017 eller senare. Simskolan pågår 27.6 – 8.7. 

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

Anmälan stänger den 12 juni! 

Lek & Plask för 2 – 4-åringar ordnas under den första veckan av simskolan, d.v.s. 27.6 – 1.7. 

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

Anmälan till Lek & Plask stänger den 12 juni! 

 

Vill du bli medlem? 
Enklast gör du det genom att fylla i ett formulär som du hittar på: 

https://www.folkhalsan.fi/foreningar/bli-medlem/  

Medlemsavgiften är 10€/år och betalas in på konto FI15 5578 0440 0072 85. 

Psst! Anmälan till 

sommarsimskolan 

och Lek & Plask är 

öppna ännu! 😊 
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LUMPARLANDS TRIVSELFOND 
för pensionärer 

Fondbrev finns att köpa på Matboden Ab 

 
 

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 

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@outlook.com 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
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Nästa infoblad utkommer  
måndagen den 
1 augusti 2022 

 

 
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 DEN 22 

JULI 2022 

 
 
 

LUMPARLANDS KOMMUN 
Kyrkvägen 26,  

22630 LUMPARLAND 
Tel: 35 900  

 
Kommunens e-post adress: 

info@lumparland.ax 
 

Kommunens hemsida 
www.lumparland.ax 

 

 
Lumparlands avdelnings kondoleanser 

kan du köpa på Matboden Ab 

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


LLUUMMPPAARRLLAANNDDSS  KKOOMMMMUUNNSS  IINNFFOOBBLLAADD  SSIIDDAA  

• 
• 

• 

• 
• 

https://www.lyyti.fi/reg/Bli_martha_ok_9464/se

marthalumparland@gmail.com

https://www.lyyti.fi/reg/Bli_martha_ok_9464/se 
mailto:marthalumparland@gmail.com


    

  

 

Juni-Juli 2022 

  

Pastorskansliet 

tel. 018-34042 
Öppet: mån, tis, tors 9.00-12.00  

    
E-post: lemland-lumparland@evl.fi 

Lemlandsvägen 1328  
AX-22610 Lemland  

Ämbetsbetyg e-post: crkr@evl.fi 
tel. 0407591204 eller 0408687192 

 

 

Sommaröppet med guide i båda kyrkorna  

11.6 - 13.8  måndag-lördag kl. 10-16. Välkommen in. 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

 

 

PRIS 

Församlingsmedlemmar  

36€ vuxna, 18€ barn 3-12 år, 0-2 år gratis. 
 

Övriga välkomna med för  

49€ vuxna, 24,50€ barn 3-12 år, 0-2 år gratis. 
 

Betalningsfrist den 28.6   

Inbetalning till Andelsbanken på Åland  

Konto nr. FI 04 5578 0410 0041 22   

eller kontant på Pastorskansliet.  

 

 

ANMÄLAN  

senast tisdag 28 juni  
 

till Pastorskansliet tel. 34042 eller  

e-post: lemland-lumparland@evl.fi 

Vänligen uppge allergier,  

telefon och adress  

samt evt. rörelsehinder. 

 Kryssning med SUNNAN II söndag 10 juli  

t/r Mariehamn - Bartsgårda i Finström inkl. sjöbuffé och kaffe 

 Vi träffas i Sjökvarteret kl. 10 inför avfärd kl. 10.30. Sommargudstjänst med sång  

   och musik ombord.  Tillbaka kl. 15.30. Välkommen med. 



Bästa församlingsbor! 

    Vi står i en brytningstid mellan vår och sommar. I skrivande stund har värmen 
kommit åter efter kalla nordanvindar. Men det är ändå en underbar årstid. 
Naturen är så där grön som den bara kan bli. Allting är så fräscht, alla träden är 
så vackra med bladverket blankt och oförstört.   
    Barnen får snart sommarlov och för oss vuxna kommer semestern. 
Jordgubbsskörden hoppas vi skall bli god och de ljumma ljusa kvällarna önskar vi 

skall bli många i sommar, då vi kan sitta ute och kanske grilla.   
 Vi sår frön och planterar blommor och växter - vi planterar och vattnar. Människan 
planterar, vårdar och ansar, men Gud ger växten. Varje frö är skapat unikt, och det går inte 
att skapa en hyacint av en krokus. I våra trädgårdar tävlar ogräsen om utrymmet och vi vill 
helst ta bort dem. Vi jobbar och sliter för att rabatten skall vara perfekt. Det är ett av 
sommarens måsten.   
 Vi har faktiskt en massa "måsten" över oss nu när vi egentligen borde vila. Jag tror att vi 
skulle orka med den mörka årstiden bättre om vi under sommarmånaderna kunde vila litet mer 
och lägga undan några måsten, kanske till och med lära oss att älska ogräsen och låta dom få 
växa litet mer än vanligt. Det finns faktiskt vackra ogräs och ogräs som vi kan äta och må gott 
av.   
 Min uppmaning till oss alla är att vila mer i sommar, gå ut i solen de dagar den skiner och 
samla kraft inför hösten och vintern.  
 För mig är det här också en brytningstid. Tiden som tf kyrkoherde i Eckerö-Hammarland 
har löpt ut. Nu återvänder jag till hemförsamlingen. Eftersom kyrkoherdetjänsten i Eckerö-
Hammarland inte fick någon sökande har jag lovat att fortsätta som tf kyrkoherde fram till 
oktober. Som min vikarie i sommar kommer Jean Banyanga.  

     
         Benny Andersson  

kontraktsprost  

        

   Församlingen firar självstyrelsen 100 år 

     Familjesång torsdag 9.6 kl. 9.30-11.30  
     terminsavslutning självstyrelsedagen med extra gott.  

       Vi sjunger och leker med barnen  

           Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 

  
Kyrkklockorna ringer 
9.6 kl. 11.00—11.15  

i båda kyrkorna 
 

    Foto Lemlands kyrka: Linus Olsson, Norrby. 

                 Foto Lumparlands kyrka: Maiken Poulsen Englund, Norrby. 

 

 

Jubileumsflaggning 9.6 - 12.6  

vid församlingshemmet 

 

Landet med tusende öar och skär, 

 

Söndag 12.6 kl. 13.00 gemensam jubileumsgudstjänst i Sunds kyrka 

med anledning av Ålands 100 års jubileum bjuder kontraktsprost Benny Andersson  

i närvaro av biskop Bo-Göran Åstrand in till en särskild jubileumsgudstjänst   

i Sunds kyrka som tv-sänds i YLE.  



GUDSTJÄNSTER i juni-juli 
 

Lör 11.6 kl. 11 Konfirmationsmässa i Lemlands 
kyrka, Katarina Gäddnäs Ádám Kiss, Johanna Hägg-
blom. Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet. 
 

Sön 12.6 kl. 11 Konfirmationsmässa i Lumparlands 
kyrka, Katarina Gäddnäs Ádám Kiss, Johanna Hägg-
blom. Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet. 

 

Sön 19.6 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, Benny 
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Lärkkullastiftelsen. 
 

Midsommarhelgen 
Lör 25.6 kl. 14 Midsommargudstjänst i 
Lemlands kyrka, Jean Banyanga, Jan 
Tengström. Kollekt: Matbanken på Åland. 
 

Sön 26.6 kl. 14 Friluftsgudstjänst vid 
Norråker i Norrkulla, Järsö, Jean Banyanga, Jan Teng-
ström. Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet. 
 

Fre 1.7 kl. 14 Franciskusvandring med Pilgrimsmässa 
i Lumparlands kyrka. Haka på med vandringsledare 
Tabita Nordberg tfn 0403734024. Anslutning till Fran-
ciskusfesten på Kökar 1-3 juli. Se www.franciskus.ax 
 

Sön 3.7 kl. 14 Sommargudstjänst på 
Nybonds i Krogstad i Lumparland, 
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: 
Församlingsförbundet. Kaffeförsäljning. 
 

Sön 10.7 Sommargudstjänst ombord 
på Sunnan II, Jean Banyanga, Ádám Kiss. Se skild ruta.  
 

Sön 17.7 kl. 18 Högmässa i Lemlands kyrka, Benny 
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Finska Missionssäll-
skapet till förmån för diakoniarbetet. 
 

Sön 24.7 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka, 
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans Diakoni-
fond. Vi firar 150 år sedan den förste diakonen anställdes 
 

Fre 29.7 S:t Olofsdagen. Inför Olofsmässan kl. 14 är 
du välkommen att pilgrimsvandra eller pil-
grimscykla längs Sankt Olofsleden.  
Vandring kl. 10 från Lemlands kyrka med   
ledare Maria Widén, tfn 04573426752. 
Cykling kl. 12 från S:t Görans kyrka i Mari-
ehamn.i lugn takt med paus vid Lemströms 
kanal med ledare Kiki Alberius-Forsman tel. 
04575300876 eller kikis@aland.net. 
 

kl. 14 Olofsmässa i Lemböte sjöfa-
rarkapell i Lemland, Benny Anders-
son, Ádám Kiss. Ta med kaffekorg 
och vila i den historiska omgivningen 
i sjöfararnas fotspår. 
 

 

Sön 31.7 kl. 16 Friluftsgudstjänst på Bergö, Vårdö, i 
samarbete med Norra Ålands församling Benny An-
dersson, Ádám Kiss. Kollekt för församlingens musikar-
bete. OBS! Båtförbindelse kl. 15.15 från Långnäs. 

 

 danat ur havsvågors sköte. 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

KONTAKTUPPGIFTER 
  

Kontraktsprost och kyrkoherde  
Benny Andersson   
tel. 0457 3434 267 
 

Kyrkoherdens vikarie 
Jean Banyanga tel. 045773458415 
 

Kantor Ádám Kiss  
tel. 04573431770 
 

Vik. kantor Jan Tengström 
tel. 04573451996 
 
Diakoniarbetare Marianne Hägglund  
jobbar tis-fredag.    
Telefontid: tis- och torsdag kl. 10-12 
tel. 0457 344 18 05 
Boka gärna tid för besöket. 
 

Barn– och ungdomsledare  Johanna Häggblom  
tel. 0457 3434 265  
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi 
 
Församlingsvärd Martin Bergman 
tel. 0407761735 
 

Församlingsmästare Karl-Fredrik Söderman 
tel. 04575483281 eller 0407 685 762 
 
Husmor Christina Johansson 
Birgittagården tel. 34382  
 

Information Maiken Poulsen Englund 
Pastorskansliet tel. 34042 

GUDSTJÄNSTER i augusti 

Sön 7.8 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka, 
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Gide-
oniterna i Finland.  

Sön 14.8 kl. 18 Barngudstjänst i Lemlands 
kyrka inför skolstart. Välsignelse 
av första klassister, Benny Anders-
son, Jan Tengström, Johanna Hägg-
blom.  Kollekt: Kyrkans central för 
det svenska arbetet inom sociala  
medier. Vi delar ut Barnens bibel 
och bjuder på lite smått och gott. 

Torsdag 18.8 kl. 19 Pilgrimsmässa i Lemlands 
kyrka med Maria Widén. Nyfiken på pilgrims-
vandring? Kontakta ledaren Maria Widén tel. 
04573426752. 



   VECKOPROGRAM  för boenden 
ONSDAGAR   

 Sveagården kl. 13.30  den 15.6 Andakt, 29.6 & 13.7 Musikandakt,   
 27.7 HHN, 10.8 Andakt, 24.8 HHN 
 

  
TORSDAGAR 

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 den 16.6 Andakt, 30.6 & 14.7 Musikandakt,  

 28.7 HHN, 11.8 Andakt, 25.8 HHN 
 

FREDAGAR  

 Kapellhagen kl. 14.00 den 17.6 Andakt, 1.7 & 15.7 Musikandakt,   

 12.8 Andakt, 26.8 HHN 

HHN nattvard kyrko-
herde Benny Andersson 
 

Kyrkoherdens vikarie  
Jean Banyanga 
 

Andakt diakoniarbetare               
Marianne Hägglund 
 

Kantor Ádám Kiss 
Vik. Jan Tengström 
 

Församlingsvärd  
Martin Bergman  
 

 

SOMMARKONSERTER 
 

i Lemlands kyrka 
 

Torsdag 28.6 kl. 20 Konsert med Maurice Clerc, Frankrike, orgel. 
 

Söndag 7.8 kl. 19 Konsert med Santeri Siimes, Finland, orgel. 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Åland, vårt Åland, vår hembygd det är. 

 

 

 

Allt stöd till diakonin  
av förnödenheter till behövande 

välkomnas.  
 

Dock ingen klädinsamling,  
skänk den direkt till Emmaus. 

Pensionärsläger 16-18.8 

 

Valdemar Nymansdagar 
i Finström 19-21.8 

 

Liv, lek och liturgi  
Till minne av landsprosten som var 
kyrkoherde i Finström i nästan 35 år 
ordnas fördjupningsdagar i Finströms 
kyrka och församlingshem. Möjlighet 
till övernattning på Folkhögskolan. 
 

Se spännande program på hemsidan  
Anmälan www.sanctolof.ax 

 

Franciskusfest 
på Kökar 1-3.7 

 

Fredag 1.7 kl. 14 Pilgrimsmässa i 

Lumparlands kyrka. Haka på med 

vandringsledare Tabita Nordberg  

tfn 0403734024 i anslutning till          

Franciskusfesten  
 

Se intressant program på hemsidan 
Anmälan www.franciskus.ax 


