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

 

PENSIONÄRSTRÄFF  
 

Torsdag 8 september   
 

 

Tullkvartetten underhåller  
med sång och musik. 

 

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

 

Anmäl senast tisdag 6 september  
om ni kommer samt eventuella allergier. 

Tel. nr: 0457 31 35568. 
 

Hjärtligt välkomna! 
  

 
 
 
 
 
 
 

 

GENTLEMANNATRÄFF 
 

Torsdag 22 september  
 

 

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

 

Anmäl senast tisdag 20 september om ni  
kommer samt eventuella allergier. 

Tel. nr: 0457 31 35568. 
 

Hjärtligt välkomna! 
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Direktörens ruta 

 

 

Hej kommuninvånare! 

Det känns bra att vara tillbaka efter semestern. En semester som till 
största del tillbringades på Åland. Jag tog tillfället i akt och besökte en 
del av de större sevärdheter som finns på Åland som jag inte tidigare 
besökt.  
 
Aktuellt just nu är att vi under sommaren fått in en del pengar genom 
försäljning av några markområden som vi fick genom gåvan från Danell. 
Dessa medel är öronmärkta för ESB Kapellhagen och för att de inte ska 
försvinna i de övriga kassamedel som kommunen har är tanken att en 
fond ska inrättas för ändamålet. Det blir ett transparent och tydligt sätt 
för förvaltning av gåvan. Förslaget är att det krävs styrelsebeslut för 
uttag ur fonden så att inte pengarna används hur som helst. 
 
I övrigt har vi på en mer makronivå en intressant höst och vinter. Dels 
är det ingen hemlighet att elpriserna i stort sätt gjort en parabolisk 
ökning det här året. Redan i oktober kommer ökningen vara över 100 
procent. Det blir intressant att se vilken väg EU:s stater väljer att gå. 
Antingen kan man subventionera elpriset eller så låter man skapa en 
elmarknad som kyler ned sig själv utan intervention men som följd att 
alla inte kommer att ha råd med el. Motgift mot höga priser är just höga 
priser, men många hinner drabbas hårt innan priserna sjunker. 
 
Sedan har vi centralbankernas svällande balansräkningar efter covid-
19, vilket har som följd att styrräntorna, som nu höjs, antagligen inte 
kan höjas hur mycket som helst utan att räntebetalningarna för högt 
belånade stater blir omöjliga att hantera.  Europeiska centralbankens 
skulder i balansräkningen har ökat från 5 biljoner euro innan covid-19 
till i skrivande stund 8,5 biljoner euro. Som en jämförelse tog det mellan 
2007 och 2019 att göra en motsvarande ökning. Detta gör 
räntehöjningar svårare att göra utan att någonting går sönder. 
Avslutningsvis med tanke på dessa siffror, kanske är det inte så konstigt 
att vi har inflation? 
 
 
Mattias Jansryd 
Kommundirektör 
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MATSEDEL - Lumparlands grundskola och daghem 

 

 

Vecka 36          

Måndag     5 september  Äppelgröt, kokt ägg, grönsaker o. frukt 
Tisdag     6 september   Makaronilåda på kycklingmalet  
Onsdag     7 september  Fisk 

Torsdag     8 september  Curryköttgryta 

Fredag     9 september  Fisksoppa, ost o. frukt  

 

Vecka 37          

Måndag   12 september   Korvsås o. makaroner             
Tisdag   13 september  Risotto 

Onsdag   14 september   

Torsdag   15 september   

Fredag   16 september   

 

Vecka 38                

Måndag   19 september  Fyrkornsgröt m. äppelmos, pålägg, grönsaker o. frukt 
Tisdag   20 september  Rotmos o. fläsklägg 

Onsdag   21 september  Fisk 

Torsdag   22 september  Ugnsstekt karré 

Fredag   23 september  Redd grönsakssoppa, ost o. frukt 
 

Vecka 39           

Måndag   26 september  Risgrynsgröt m. sylt, pålägg, frukt o. grönsaker 
Tisdag   27 september  Vegetarisk lasagne 

Onsdag   28 september  Fisk 

Torsdag   29 september  Leverbiff m. brunsås  
Fredag   30 september  Gulaschsoppa på malet kött, ost o. frukt 
 

 

 

 

Med reservation för ändringar. 
 

Med vänliga hälsningar, 
 Inger Johansson 

 

    

 

    

Fisk
Pytt i panna m. stekt ägg
Hönssoppa, ost o. frukt
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MATSEDEL - Kommunens äldreomsorg 

(Kapellhagen och hemservicen) 
 

Vecka 36          

Måndag     5 september  Köttgryta 

Tisdag     6 september   Makaronilåda på kycklingmalet  
Onsdag     7 september  Fisk 

Torsdag     8 september  Curryköttgryta 

Fredag     9 september  Fisksoppa, ost o. frukt  

Lördag    10 september  Janssonsfrestelse o. rödbeta 

Söndag    11 september  Kycklinglår, sås, ris/potatis 

 

Vecka 37          

Måndag   12 september   Fisk             
Tisdag   13 september  Risotto 

Onsdag   14 september  Fisk 

Torsdag   15 september  Pytt i panna m. stekt ägg 

Fredag   16 september  Hönssoppa, ost o. frukt   
Lördag   17 september  Kåldolmar o. potatis m. lingon 

Söndag   18 september  Köttfärslimpa o. potatis m. sås 

 

Vecka 38                

Måndag   19 september   

Tisdag   20 september   

Onsdag   21 september   

Torsdag   22 september   

Fredag   23 september   

Lördag   24 september   

Söndag   25 september   

 

Vecka 39           

Måndag   26 september  Leverbiff 
Tisdag   27 september  Vegetarisk lasagne 

Onsdag   28 september  Fisk 

Torsdag   29 september  Leverbiff m. brunsås  
Fredag   30 september  Gulaschsoppa på malet kött, ost o. frukt 
Lördag     1 oktober  Ugnskorv o. pasta/potatis 

Söndag      2 oktober  Kalops o. potatis 

 

 

 

 

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

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

 

 

Soppa
Rotmos o. fläsklägg
Fisk
Ugnsstekt karré
Redd grönsakssoppa, ost o. frukt
Köttfärssås o. pasta/potatis 
Hönsfrikassé o. ris/potatis
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Nyheter i biblioteket - September 2022! 

 

Vuxen, skön:  Emme, Lilly  Skrivkramp 
  Fredriksson, Anna Minnesförlusten 

Sanglert, Malin  Det andra arvet 
  Sendker, Jan -Philipp Hela världens tårar 
 
Vuxen, deckare: Marklund, Liza Kallmyren 
 
Vuxen, fakta:  Andersson, Helena Lär hunden söka svamp  

Karlöf, Oliver  Ovanliga matsvampar 
Guinness world records 2023 

     
Barn & ungdom, skön: Andren, Emelie Nisse & Nora sover över 

Brandis, Katja Vilda vågor 
  Cali, Davide  Rösta på vargen! 
  Genar, Katarina Blodmåne 

Rudebjer, Lars Pan och otursdagen 
Sandquist, Lina Vi gjorde det 
Sigundsdotter, Kristina Spökläraren (Bims värld 2) 
Tappert, Arvid Borsta tänderna 
Widmark, Martin Maskeradmysteriet 

    
   
Biblioteket är öppet  

Må kl. 17.00-20.00 
Ti kl. 14.00-15.00 
On kl. 17.00-20.0  

Tel: 359 037   
 e-mail: bibliotek@lumparland.ax  
 
VÄLKOMNA! 
Mvh, Gunilla Nyholm  
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Teaterföreställningen "Fanny & de fyrtiofem första" 

kommer på gästspel till Lumparlands skola den 15.9 kl. 19.00. 

Föreställningen är en del av jubileumsåret Åland 100 och uppdraget från 

landskapsregeringen är att den skall spelas i alla kommuner               

- och detta med fri entré så att alla ålänningar ska kunna ta del av pjäsen.         

Det är således drop-in och alla intresserade är välkomna! Hem och Skola 

kommer att ha kaffeservering före föreställningen kl. 18.30. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FANNY 
& de fyrtiofem första 
 
En fiktiv dokumentär – en talkshow – en satirisk cabaret.  
En intressant berättelse och en rolig teaterföreställning om en av Ålands största 
märkeskvinnor - och om de 45 första kvinnorna i Ålands Lagting.  
 
”Jag ska skriva en text som presenterar den enda kvinnliga lagtingsledamoten i Ålands första 
lagting för en bredare publik. Fanny, alltså. Det jag först av allt märker att det inte alls börjar 
där, vid Ålands första lagtingsval och självstyrelsen. Det börjar mycket tidigare, och Fanny är 
ingen duvunge när hon blir invald. Hon har levt ett rikt och spännande, och också politiskt 
uppoffrande liv i flera år redan när vi kommer så långt i historien som till år 1922. Fanny 
överraskar mig gång på gång. Hon är så mycket mer än det jag fått veta; hemslöjd, 
hushållsskola och förstklassig djuravel i all ära, men det är Fannys personliga mod och 
integritet som är särskilt imponerande. I många frågor vågar hon stå för sina personliga 
synpunkter i såväl blåsväder som motvind. Ännu i dag, mer än 75 år efter hennes död, känns 
hennes åsikter många gånger relevanta.” 
Carina Karlsson 
 
Text:  Carina Karlsson & Pekka Sonck.     
I rollerna: Therese Karlsson & Gun Sjöroos 
Musiker: Greta Sundström & Nicklas Lantz      
Regi: Pekka Sonck. 
Tonsättning: Nicklas Lantz 
Scenografi: Ulrika Kjeldsen      
Producent: Marika Sundqvist 
 
Föreställningen är cirka 75 minuter utan paus.  
#åland100  
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Plåpp Åpp/Skördefest vid Nybonds i krogstad! 
 

Lördagen den 17 september kl. 11.00-17.00 och  

söndagen den 18 september kl. 12.00-16.00 

Marknadsförsäljning samt servering i caféet. 

Museigården är öppen/gratis inträde.  

Vi kommer att ha djur på gården, både killingar och lamm. 

Försäljningen av ekologiska matprodukter såsom getost, m.m. från Wätteros gård.  

Hembakat kaffe och matbröd, safter, sylter, honung samt handarbeten m.m. 

Lotteri  

 

Vi tar som förut tacksamt emot pannkakor till caféet. Ring eller smsa då senast 

måndagen den 12 september till Nybonds telefon 0457 57 081 80 eller Annsofi telefon 

0457 31 346 91 eller någon annan i Nybonds styrelse. 

  

Vi har några lediga platser ännu om någon vill komma och sälja. Ta i sådana fall kontakt 

med Annsofi.  

Barnaktivitet, Trolle Villes grotta är öppen för besökare. Vägbeskrivning vid caféet. Vägen 

till grottan är cirka 500 meter från Nybonds. Just nu är det osäkert om trolle är hemma 

eller bortrest men grottan är öppen. 

 

Varmt välkomna till Nybonds!  

Med vänlig hälsning,  

Föreningen Nybonds i Krogstad  

Styrelsen   
 

 
FOTVÅRD 

 

Lynns Medicinska Fotvård besöker Kapellhagen fredagen den 7 oktober. 
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Byggnads- och miljönämnden sammanträder  
tisdagen den 20 september 2022                                                                                

tisdagen den 18 oktober 2022 

Handlingarna skall inlämnas i god tid före mötet.                                                      

Byggnadsinspektör Johan Willstedt,   
 finns i Lumparland onsdagar och   

  övriga dagar i Lemland, tel. 349 432. 

Vattenavläsning 
 
Under augusti månad skickas avläsningskort för vattenmätare  
ut till alla vatten - och/eller avloppsabonnenter.  
Vänligen uppmärksamma, att mätaren bör läsas av  
senast den 30.09 2022.  
 
Meddela mätarställningen till oss antingen genom att returnera ifyllt 
avläsningskort, eller via ”mina e-tjänster” på www.lemland.ax 
 
OBS! Det är viktigt att lämna in avläsningen i tid! Om inte avläsningen kommer 
in i tid kommer en avgift på 50 € att debiteras. 
 
I byarna Lumpo, Norrboda och Krogstad kommer fastighetsskötarna att läsa av  
mätarna för de fast bosatta,  
meddelande kommer i postlådan innan avläsningen. 
 
Tekniska nämnden 

 

                                                                                                        
Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden:  

Rengör hemmet med tallsåpa! 
 

Använd tallsåpa då du rengör hemmet. Exempelvis för att tvätta dörrar, badrum, kök 
och golv. Tallsåpan är också effektiv som propplösare för avlopp och för rengöring av 

ugn. Pröva med 1 dl tallsåpa, låt stå över natten och skrid till verket.  
Tallsåpan är miljömärkt med nordiska svanen. 

 

Tips: Martha  
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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. 

Gruppträning på Furuborg startar måndag 5.9

Höstens gruppträning är i ny skepnad, nämligen tabataträning  :)  –  en form av intervallträning 

med egen kropp som redskap.

Tidpunkt: måndagar kl 19:30  –  20:30

Kostnad: 4,00 euro / tillfälle för Folkhälsan-medlemmar, 5,70 euro / tillfälle för övriga 

Kurskostnaden faktureras efter terminens slut baserat på närvaro, så man behöver inte ha med sig

pengar  :)  .

Träningen är  ”drop in”–  välkomna!

Mer info finns på vår hemsida  www.folkhalsan.fi/lumparland/

Gratis trolleriföreställning för familjer på Furuborg söndag 11.9

Välkomna att förtrollas av Beppinos magi under denna

familjeföreställning på ca 40 minuter!

Föreställningen börjar kl 16.00.

Insläppet är fem minuter före  :)

Vattengymnastiken Lumparplask startar upp igen söndag 18.9

Vattengymnastiken kör igång för säsongen! Inga ändringar i vare sig tid eller plats  :)

Plats: Folkhälsans Allaktivitetshus i Mariehamn.

Tidpunkt: söndagar kl 19  –  20

Vattengympan är i lugnt tempo och passar därför särskilt bra för Dig som är senior och/eller vill ha

en skonsam form av motion!

Pris: 87,50 euro/termin för Folkhälsan-medlemmar, 125 euro/termin för övriga

Mer info och anmälan  på  www.folkhalsan.fi/lumparland/

Du kan också anmäla dig direkt till simombudet Lil Strandholm-Karlsson på tel 0457-361 3169.
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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 

3 oktober 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 23 

SEPTEMBER 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


    

  

 

 

September 2022 

  

Pastorskansliet 
tel. 018-34042 

Öppet: mån, tis, tors 9.00-12.00      

E-post: lemland-lumparland@evl.fi 
Lemlandsvägen 1328  
AX-22610 Lemland  

www.lemland-lumparland.evl.ax 
 

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

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

     

    Hjälpishelger 
  Den första hjälpishelgen startar den 9-11.9 

Helgerna börjar fredag kväll kl. 19 och avslutas på söndag ca kl. 12.  
Hjälpishelgerna hålls i olika församlinghem eller i den  
nya Gregersö lägergård. Platserna meddelas senare. 

 

 

Tack alla kyrkoguider för denna sommar. 
Vill du besöka kyrkan? Vänligen kontakta Pastorskansliet för bokning. 

  

 INSKRIVNING till SKRIFTSKOLAN 

       för er födda 2008. Tidigare födda enligt avtal. 
       Hela familjen välkommen till                        

Taizémässa söndagen 2 oktober kl. 11 i Lemlands kyrka 

Efteråt servering och info om skriftskolan i församlingshemmet 
med kyrkoherde Benny Andersson och barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom 

 

 

 

 

  Länk för anmälan på nätet öppnar den 15.9 på hemsidan www.lemland-lumparland.evl.ax 

Den första skriftskolhelgen blir 7-9.10 på Lemböte lägergård. Välkommen med! 

 

  Familjesång  
   Vi träffas torsdagar med start 6 okt. kl. 9.30-11.30  

    i församlingshemmet Birgittagården 
        

            Välkommen igen att träffa andra föräldrar och barn 

    leka och sjunga tillsammans med 

    Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom, tel. 0457 3434 265 



 

GUDSTJÄNSTER i AUGUSTI 
 

 

Sön 11.9 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka 
med pilgrimsvandrare, Benny Andersson, Jan 
Tengström. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp för att av-
hjälpa brister i grundtryggheten. 
 

Kyrkvandringsrunda kl. 9 från Lumparlands kyrka 
till högmässan kl. 11. Vandringsledare Margareta 
Flink tfn 0407517862. Välkommen med. 
 

Sön 18.9 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, 
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Ev. Luth. 
Student– och Skolungdomsmission. 
 

Sön 25.9 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka 
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Finlands  
Sjömanskyrka. 
 

 

 

 

 

Sön 2.10 kl. 11 Taizégudstjänst Mikaelidagen, 
änglarnas dag i Lemlands kyrka med inskrivning 
av konfirmander, Benny Andersson, Ádám Kiss, 
Johanna Häggblom. Kollekt: Förbundet  Kyrkans 
Ungdom för ungdoms– och lägerverksamhet. 
 

Kyrkkaffe efteråt med inskrivning av konfirmander 
i församlingshemmet med närmare info om läger och 
konfirmation. Alla välkomna. 
 

Torsdag 15.9 öppnas länken för skriftskolanmälan 
på hemsidan www.lemland-lumparland.evl.ax.  
Se även skild ruta. 

 

Pilgrimsbönen av Heliga Birgitta:  
Herre, visa mig din väg och gör mig villig att vandra den 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

KONTAKTUPPGIFTER 

 

 

Kontraktsprost och kyrkoherde  
Benny Andersson   
tel. 0457 3434 267 

 

Kyrkoherdens vikarie 

Jean Banyanga 

tel. 0457 345 8415 

 

Kantor Ádám Kiss  
tel. 0457 343 1770 
 

Vik. kantor Jan Tengström 

0457 345 1996 

 

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. 040 7761 735 

 

Församlingsmästare Karl-Fredrik Söderman 

tel. 04575483281 eller 0407 685 762 

 

Husmor Christina Johansson 

Birgittagården tel. 34382/ 0407 255 699 

 

Pastorskansliet tel. 34042 

Öppet: mån, tis, tors 9.00-12.00  
Byråsekreterare Maiken Poulsen Englund 

 

 

   Hej nya ettor i skolan!   

 

   Om ni missade att komma till barngudstjänsten 

då vi delade ut Barnens Bibel med alla de fina  
berättelserna om Moses i korgen, Noahs Ark m.fl.  

 

    så är ni välkomna att hämta den på Pastorskansliet,  
 den röda stugan längs Lemlandsvägen 1328,  
 mitt emot det nya dagiset Smultronbacken. 

 

 Välkommen att hämta din Barnbibel 
        hälsar 
    barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom,  tel. 0457 3434265 



    

   VECKOPROGRAM  för boenden 
 

ONSDAGAR   
 Sveagården kl. 13.30  den 7.9 HHN, 21.9 Andakt, 5.10 HHN.   
 

 Birgittagården 14.9 kl. 13 terminsstart Birgittakretsen  
 Följande gång samlas kretsen den 28.9.   
 

 TORSDAGAR 

 Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 den 8.9 HHN, 22.9 Andakt, 6.10 HHN. 
 

 

FREDAGAR  
 Kapellhagen kl. 14.00 den 9.9 HHN, 23.9 Andakt, 7.10 HHN.   
 Terminsstart 30.9 kl. 14 för kretsen av inneboende. 

HHN nattvard kyrkoherde 
Benny Andersson 
 

 

Kyrkoherdens vikarie  
Jean Banyanga 
 

 

Andakt diakoniarbetare               
Marianne Hägglund 
 

 

Kantor Ádám Kiss 

 

Vik. Jan Tengström 
 

 

Församlingsvärd  
Martin Bergman 

 

Husmor  
Christina Johansson  

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

Kyrkans diakoni firar 150 års jubileum. GRATTIS! 

 

 

Skjuts ordnas till kretsarna,  
vänligen kontakta Marianne Hägglund, tel. 04573441805 

 

RÅDJURSSOPPA  

och Ålands pannkaka 

i BIRGITTAGÅRDEN i Lemland torsdag kl. 3.10 kl. 16-18 

i FURUBORG i Lumparland onsdag 19.10 kl. 16-18  

 Skriv dagen i din kalender så ses vi. 
Vill du donera eller hjälpa till med serveringen eller lotteriet är du välkommen  

att kontakta diakoniarbetare Marianne Hägglund tel. 04573441805. 

   VISSTE DU ATT . . . . dagens socialförvaltning har sitt        
       ursprung i den kristna människosynen? 

Kyrkans diakoni skötte från början samhällets sjuk- och fattigvård med ursprung i Jesu 
liknelse om den barmhärtige samariten som ideell verksamhet. Diakonin blev ett yrke när 
den första diakonissan vigdes 1872. 100 år senare 1972 ändrades folkhälsolagen då an-
svaret för primärvården överfördes till kommunerna och småningom också diakonins ar-
bete med skuldrådgivning mm. Diakoniarbetet utförs i dag i samarbete med kommuner 
och organisationer utifrån samma kristna värdegrund att räcka ut en hjälpande hand till 
alla människor som behöver stöd till utkomst oavsett härkomst. 

Församlingens diakoniarbete omfattar hjälp till behövande socialt och medmänskligt med 
hemmabesök, sorgehus, förbön, insamlingar och bidrag till Matbanken som ursprungligen 
grundades av kyrkor på Åland. I höst ser vi fram emot vår årliga insamling med vår goda 
Gemensamt Ansvars rådjurssoppa där överskottet fördelas mellan hjälp till utlandet och 
hjälp hemma. I år går hjälpen till katastrofområden samt ungas psykiska ohälsa.  



 

 

Livet är ett val, välj det! 

 

Födelsedagsfest torsdag 17.11 kl. 14 

    Församlingen bjuder alla som fyller 75, 80, 85, 90, 95-100 år  
 under året på kalas i församlingshemmet Birgittagården. 
        Inbjudan kommer med posten senare.  
       Skriv dagen i din kalender.     

     Hjärtligt välkommen! 

 

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING 

 

    Församlingsvalet 2022 

   Förhandsröstning 8-12 november 
     Valdag 20 november 

 

   Heja, Heja!   

     Vill du ställa upp till kyrkovalet? 

  Välkommen – betrodd och önskad. 
  Kom med och bär vår församling, medverka och påverka.  
 

     Kontakta fullmäktigeordförande Brage Wilhelms tel. 04573135595,   
      fullmäktigeledamot Tryggve Gustafsson tel, 04575244034  
    eller Pastorskansliet tel. 34042. 
 

Hurdan förtroendevald skulle du vara? 

Prova testet på hemsidan och Facebook 

 Gör testet och ta reda på! 
 

  Kandidatrekryteringen avslutas 15.9 kl. 16 

       Mera info på hemsidan www.forsamlingsvalet.fi 
 

 

Förteckningen över röstberättigade i församlingen är framlagd till påseende  
Fredag 2.9.2022 kl 10–14 och måndag 5.9.2022 kl 15–19 på Pastorskansliet. 

Se annons i tidningarna fredag 26.8.2022 

 

Kyrkofullmäktige är försam-
lingens högsta beslutande 
organ. Fullmäktige fattar de 
viktigaste besluten om för-
samlingens ekonomi och 

tjänsteinnehavare och utser 
medlemmar i kyrkorådet.  

De beslutar om församling-
ens verksamhet, ekonomi, 
kyrkoskatten, byggprojekt 
och nya tjänster och har 

rösträtt vid val av medlem-
mar i stiftsfullmäktige,  

kyrkomötesombud  
och biskop.  

   Välkommen igen till  

 HERRFIKA onsdag 21.9 kl. 14  
 i församlingshemmet Birgittagården i Lemland  
   med hembakat av husmor        

        i trevligt herrsällskap med kyrkoherde Benny Andersson.  

 

OBS! Nästa gång 12.10 kl. 13 gemensamt med missionskretsen. 
    

  Följande gånger 16.11 och 14.12      

https://porvoo-borga-evl.involve.me/hurudan-fortroendevald-skulle-du-vara?

