KOMMUNEN INFORMERAR
Riksdagsvalet 2019
Kom ihåg att ge Din röst i Riksdagsvalet den 14 april! Vallokal för röstningsområde 1 (fasta Lemland) är
Kommungården i Söderby. Vallokal för röstningsområde 2 (Järsö-Nåtöområdet) är daghemmet
Saltkråkan. Förhandsröstningen pågår under perioden 3 – 9 april. Allmänt förhandsröstningsställe i
Lemland är Kommungården i Söderby. Läs mer i den separata kungörelsen!
Kommunvimpeln
Kommunvimpeln finns till försäljning på kommunkansliet måndag – fredag kl 9 – 15 samt på biblioteket
under öppettiderna tisdagar och torsdagar kl 9 – 13 och 18 – 20, samt onsdagar kl 9 – 15.
Fyrametersvimpeln kostar 20 euro och sexmetersvimpeln 35 euro.
Hälsningar kommunkansliet

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 3 april och 24 april
2019 kl 19.00 i Kommungården
för att behandla i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistan finns på
kommunens hemsida www.lemland.ax en
vecka före sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
16 april 2019

Handlingarna skall lämnas in i god tid
före mötet, senast 14 dagar
före sammanträdesdagen.
Byggnadsinspektör Johan Willstedt
finns i Lumparland onsdagar,
tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland, tel 349 432.

Händelsekalender

Vet du om någon aktivitet som sker i kommunen? Ring 34 940 eller skicka e-post till info@lemland.ax.
Aktuella datum för nämndernas sammanträden finns på vår hemsida www.lemland.ax!
DATUM

DAG

1.4

Måndag

3.4

TID

AKTIVITET

PLATS

19.00

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

3.4

Onsdag

13.00 –
17.00

Riksdagsvalet 2019, förhandsröstning

Kommungården

Kommunkansliet
34940

4.4

Torsdag

13.00 –
17.00

Riksdagsvalet 2019, förhandsröstning

Kommungården

Kommunkansliet
34940

5.4

Fredag

13.00 –
17.00

Riksdagsvalet 2019, förhandsröstning

Kommungården

Kommunkansliet
34940

5.4

Fredag

14.00

Mysträff

Solkulla

Anna-Karin Salmén
040 833 6606

6.4

Lördag

12.00 –
14.00

Riksdagsvalet 2019, förhandsröstning

Kommungården

Kommunkansliet
34940

6.4

Lördag

13.0016.00

Påskpyssel tillsammans med Le-Lu
församling

Solkulla

Anna-Karin Salmén
040 833 6606

7.4

Söndag

12.00 –
14.00

Riksdagsvalet 2019, förhandsröstning

Kommungården

Kommunkansliet
34940

8.4

Måndag

13.00 –
17.00

Riksdagsvalet 2019, förhandsröstning

Kommungården

Kommunkansliet
34940

9.4

Tisdag

13.00 –
20.00

Riksdagsvalet 2019, förhandsröstning

Kommungården

Kommunkansliet
34940

10.4

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

Röstningsområde
1, (fasta Lemland):
Kommungården i
Söderby

KONTAKT

Kommunkansliet
34940

14.4

Söndag

09.00 –
20.00

15.4

Måndag

19.00

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

23.04

Tisdag

18.00

Marthamöte, gamla och nya medlemmar är
välkomna

Solkulla

Anna-Karin Salmén
040 833 6606

24.4

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

24.4

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

Riksdagsvalet 2019

Röstningsområde 2,
(Järsö-Nåtö området)
Daghemmet
Saltkråkan

Återvinningscentralen i Bengtsböle
Sommaröppet (april - september) helgfria:
Måndagar kl 16-20
Torsdagar 18-20
Lördagar 10-13.
OBS! Annandag påsk 22 april stängt

Miljötips
från byggnads och miljönämnden

Använd cykeln och
låt bilen stå.
Njut av vårens dofter
och färger

Nya riktlinjer och avgifter för
annonser i Lemlandsnytt
fr o m 1.1.2019

Lemländska föreningar och
föreningar med lemländska
medlemmar kan införa 1/4-dels
annons avgiftsfritt per infoblad.
Lemlandsnytt utkommer 10 ggr/år.
Januaris och julis nummer utgår.
Priser för annonser:
80 € / helsida
40 € / 1/2-sida
20 € / 1/4-sida
10 € / 1/8-sida
(minimiavgiften är 10€)
Priserna är exkl. moms.

Du som flyttat eller ska flytta, även inom kommunen.
Kom ihåg att göra adressändring till oss på kommunkansliet i Lemland.
Du kan ringa, skriva eller skicka e-post till oss:
Tel: 34940
E-post: info@lemland.ax
Adress: Lemlands kommun, Kommunrundan 7, 22610 Lemland

Kungörelse
Riksdagsvalet förättas söndagen den 14 april 2019.
Rösberättigad vid riksdagsvalet är varje finsk medborgare oavsett boningsort som senast på
valdagen fyller 18 år.
Vallokal för röstningsområde 1, ( fasta Lemland) är kommungården i Söderby,
Kommunrundan 7, 22610 Lemland.
Vallokal för röstningsområde 2, ( Järsö-Nåtö området) är daghemmet Saltkråkan,
Norråkervägen 58, 22160 Mariehamn.
Vallokalerna öppethålls valdagen kl. 09.00 – 20.00.
Förhandsröstningsställe i Lemland är kommungården i Söderby, Kommunrundan 7, 22610
Lemland, där förhandsröstningen inleds onsdagen den 3 april och avslutas tisdagen den 9 april
2019 enligt följande:
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag
Måndag
Tisdag

03.04.2019
04.04.2019
05.04.2019
06.04.2019
07.04.2019
08.04.2019
09.04.2019

kl.13.00-17.00
kl.13.00-17.00
kl.13.00-17.00
kl.12.00-14.00
kl.12.00-14.00
kl.13.00-17.00
kl.13.00-20.00

För förhandsröstning vid övriga postkontor, se ditt röstkort eller justitieministeriets valsidor
www.val.fi.
Förhandsröstning anordnas i Sveagården och Stiftelsen Hemmet på tider som meddelas i
respektive inrättning.
Förhandsröstning ordnas utomlands i finska beskickningar under tiden 3 – 6. 4.2019. Ombord
på finska fartyg som befinner sig utomlands kan förhandsröstningen inledas den 27 mars.
Hemmaröstning: en röstberättigad, vars rörelse- och funktionsförmåga är så begränsad, att han
eller hon inte kan rösta i vallokal eller förhandsröstningsplatser kan anhålla om
hemmaröstning.
Hemmaröstningen förrättas någon dag under förhandsröstningsperioden 3 - 9.04.2019 mellan
kl. 9.00-20.00. Anmälan om hemmaröstning skall göras i god tid före valet.
Anmälningsblanketter erhålles från kommunala centralvalnämnden i Lemland,
Kommunrundan 7, 22610 Lemland, tel.349423, e-post sandra.karlsson@lemland.ax anmälan
bör göras skriftligt eller per telefon senast tisdagen den 2 april före kl.16.00.
Väljaren är skyldig att styrka sin identitet för valförrättaren. Därför bör Ni ta ett intyg över Er
identitet (körkort, pass eller motsvarande handling) med Er till förhandsröstningsstället eller
till röstningsstället på valdagen. Den som inte har något intyg över sin identitet kan avgiftsfritt
få ett temporärt identitetskort hos polisen för röstningen.
Lemlands kommunala centralvalnämnd
Lemland 11 mars 2019.
Börje Lundberg
Ordförande

Nästa Infoblad utkommer

6 maj
Deadline för nästa infoblad är

25 april

Material lämnas till:
infobladet@lemland.ax
Cia Numelin
eller
Lemlands bibliotek, Skolvägen 3,
AX-22610 Lemland

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar 9–13 och 18–20
Onsdagar 9–15
Torsdagar 9–13 och 18–20
OBS! 18/4 kvällsstängt
Välkomna!

Kom till Västerro och fira påsken!
Ett hav av delikatesser dukas upp på
Påsklördag kl. 16, Påskdagen kl. 16
och Annandag Påsk kl. 16.
Obs! Endast förhandsbokning och begränsat antal.

Välkomna till Västerro på Herrövägen 217 ut mot Herrön! Vi ordnar den 8.7 kl. 17 och den 22.7
kl.17 ”Ett hav av delikatesser”. Vi fiskar, förädlar och röker fisk, tar rätt på sådant som annars
slängs och plockar det som finns i naturen. Vi serverar bl.a en variant av den Åländska fiskbrädan,
rökta flundror, flera varianter av egenfångad havslax, kaffe och något sött till kaffet. Öl-och
vinrättigheter. Endast förhandsbokning till smakrikt@vasterro.com eller tel. +358407458299
(Maria) Välkomna och kom ihåg att boka på förhand! Anders och Maria

Pris 37 €/pers, 6-15 år 1,50 €/år och 0-5 år gratis.

Boka på smakrikt@vasterro.com eller tel. 040-7458299.

Skolvägen 3,
22610 Lemland
tel 34595

Fotvård på Sveagården

Vi söker nya medlemmar

Camilla Jaredal-Holm.

till Folkhälsan i Lemland.

Ring och boka på tel: 0457-342 59 74

Torsdag 2 maj
Camilla tar emot bankkort,
kontanter eller fakturerar

Information gällande
Valbogymmet
Giltighetstiden för 10 gångers kort
blir fr o m 26 mars 1 år .
Giltighetstiden börjar gälla från det
datum kortet förlängs eller blir giltigt.

Vad är Folkhälsan?
Folkhälsan i Lemland arbetar för att frjämja
hälsofrågor i närsamhället, vi vill uppmuntra
gammal som ung till ett aktivt liv.

Vad har vi för aktiviteter?
Simskolan är lokalföreningens viktigaste aktivitet,
den bidrar till barn och ungas simkunskap. Vi har
ockå vattengymanstik.

Intresserad?!
Kom med på ett möe och se
om det kan vara något för dig!
Kontakta Viveca för mer information:
tel 040-7625 859 eller viveca.mattson@aland.net

Jan Almroths utställning
Potpurri från Provence och Jämtland
pågår till sista april i Lemlands bibliotek

Byastädning
Det är en fin tradition i många byar att ha
städtalka längs vägarna.
Om alla hjälps åt att plocka skräp blir vår
omgivning mycket trevligare för oss alla att
leva och vistas i.
Även i år kan ni hämta sopsäckar till byastädningen från kommunkansliet. Säckarna lämnas sedan utan avgift till Bengtsböle
återvinningscentral då ni säger att det är
från byastädningen.

~~

Lemlands kommuns
ÄLDRERÅD:
Gun Holmström, ordförande,
tel. 040 8415666
Anna-Stina Donner,
tel. 040 5028705
Lennart Elffors, tel. 040 5534512
Sven Sundström, tel. 040 0537060

Kontakta tekniska kansliet tel 349 430

Tack för att ni hjälper till att hålla
rent och snyggt i Lemland!

Vi finns på Facebook!

~~

Lemlands Jakvårdsförening håller

Årsmöte

AFFÄRSLOKALER

Måndagen den 15 april kl 19.00
vid skjutbanan i Haddnäs

UTHYRES

- Stadgeenliga ärenden

i Söderby i Lemland

- Fredning av vitsvanshjort

0400 529430

- Prisutdelning för råkampen

LAGER
UTHYRES
i Bengtsböle i Lemland

0400

- Övriga ärenden
- Servering

Välkomna!
Styrelsen

529430 / 040 7297108

Hyr samlingsrummet i
branddepån för möten
och sammanträden!

Kontakta Jonas Karlsson,
tel 0457 38 28 636
för mer information och
bokningar.

Information från Byggnads- och Miljökansliet om

ELDNING

För att minska/undvika spridning av miljöskadliga ämnen och rökstörningar i omgivningen, är det
förbjudet att elda avfall utomhus eller i värmepanna.
		
Endast följande avfall får eldas utan att tillstånd krävs:
- torrt gräs, ris och hyggesavfall
- obehandlat virke
- halm (inom jordbruket)
- mindre mängder tidningspapper, wellpapp och papp i värmepanna
Eldning av gräs och ris:
- förbered dig, utse lämplig plats, håll avstånd till byggnader
- beakta väder och vindförhållanden, riksen är störst på eftermiddagen då solen torkat
upp det fuktiga gräset
- en god idé är att samråda med grannarna om lämplig tid för eldning. Kanske ni kan
komma överens om en gemensam eldningsdag
- undvik pyreldning
- elda aldrig ensam och elda små ytor åt gången
- vatten och lämpliga redskap ska finnas tillgängligt
- ha en telefon tillgänglig om du behöver slå larm
- använd lämplig klädsel
- den som tänder har ansvar. Lämna inte platsen obevakad förrän elden är helt släckt.
Du får aldrig elda mjölkkartonger, plast, behandlat virke, möbler etc, vare sig utomhus eller i din
värmepanna. Syftet med den här bestämmelsen är att minska spridning av miljöskadliga ämnen
och rökstörningar i omgivningen.
Eldning utomhus
Vill du elda trädgårdsavfall enligt ovan, hör med brandmyndigheten
i din kommun att det inte råder eldningsförbud.
På internet kan du kontrollera om eldningsförbud råder:
http://webapps.alarmcentralen.ax/NewWeb/varning.asp
Landskapsalarmcentralen kan lämna information på telefon 19000

Vänkurs
Vill du bli en Röda korsvän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, inflyttad eller någon annan som
behöver det?
Kom med på vänkurs torsdagen den 4:e april kl. 18-21 på Röda korsgården (fika ingår)
Anmälningar till fredag 29.3
Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet
(vänpool som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig vän),
självkännedom och frivillig verksamhet.
För mer information kontakta;
Linda Johansson, Samordnare för social och mångkulturell verksamhet
tel. 040 8267005
linda.johansson@redcross.fi

Hej pensionär!
Äldrerådet i Lemland arrangerar ett informationstillfälle om
service som kommunen/samhället erbjuder och
som du kanske inte känner till.

Sveagården tisdagen den 16 april kl. 13.00 – 15.00.
Informatörer från Sveagården, kommunens socialkansli,
bibliotek- kultur- och fritidssektorn, handikampförbundet,
Röda Korset, FPA och Folkhälsan kommer att vara på plats.
Efter kaffe finns möjlighet att konsultera
informatörerna om frågor som intresserar.

Välkommen!
Behöver du skjuts kontakta Ålands Taxi 018 32000 senast
torsdag 11.4 så hämtas du upp. Äldrerådet står för kostnaden.
Seniorboende

Planerade aktiviteter
på Björkbo

Är du senior? Börjar din boendesituation kännas lite betungande eller
besvärlig? Vill du ändå bo självständigt i eget hem? Då har Björkkö
lösningen för dig!

Drop-in Aktivitetsdagar
hålls på torsdagar. Vi bjuder på
program och kaffe med dopp.

Vi kan nu erbjuda ett modernt seniorboende i en vacker miljö i Grelsby.
Vi har 18 handikappvänliga lägenheter i olika storlekar. Du hyr din egen
lägenhet och vi erbjuder den hjälp
du behöver. Vi finns nära dig och
ordnar stöd i den omfattning just du
behöver! För den sociala samvaron
ordnar vi gemensamma aktiviteter
som du kan delta i då du önskar.
Låter detta som något för dig?
Ta kontakt så planerar vi din
framtid tillsammans.
Ledig lägenhet just nu: 1 st 60 m2
Vi tar emot intresseanmälningar på
telefon 0400 286 383 eller
info@bjorkko.ax

Björkbo är ett samlingsställe för seniorer

där det finns möjlighet att delta i
aktiviteter som man själv har önskat.
Vi har startat vår verksamhet i den
vackra miljön i Grelsby, Finström.
www.bjorkko.ax | 0400-286383
Vi finns även på facebook under Björkkö ab

4/4 Målning och bingo kl. 13-15
11/4 Styrketräning stående/sittande
avslutas med yoga/avslappning
kl. 13-15
18/4 Promenad och picknick ute i
naturen kl. 13-15
25/4 Genomgång av funktioner i
Ipad och smarttelefon kl. 13-15
2/5 Vinprovning med Jens Harberg
kl. 18-20 (förhandsanmälan krävs)
9/5 Spelkväll med kort/sällskapsspel
samt trädgårdspel kl. 18-20
16/5 Besök av terapihästar kl. 18-20
23/5 Grillfest med middag och
musik och sång från kl. 18(förhandsanmälan krävs)

Varmt välkommen!

BJÖRKKÖAB

Sveagårdens matsedel

								

									

1-7 april						22- 28 april
Måndag Vegetariska biffar, stuvad grönkål och potatis		
Tisdag Dagens fisk

Måndag Kyckling, ris och sallad
Tisdag Dagens fisk

Fredag

Fredag

Onsdag

Leverbiff med potatismos och grönsaker		

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Minestronesoppa och efterrätt			

Kycklingbiffar, ris och sås			

Söndag Köttgryta, ris och grönsaker			
					
8-14 april						
Måndag Ungskorv med potatismos och morötter		
Tisdag Dagens fisk
Onsdag

Kålpudding

Söndag

Fläskkotlett med potatis och grönsaker		

Torsdag Minestronesoppa och efterrätt			
Fredag
Lördag

Köttbullar, potatis och grönsaker			
Dagens fisk

15-21 april Glad påsk!					
Måndag Pasta och köttfärssås med sallad			
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Goda lådan med sallad				
Torsdag Malet köttsoppa och efterrätt			
Fredag

Lördag

Söndag

Lammfärsbiffar med ungsgrönsaker		
Dagens fisk

Lammstek med potatisgratäng och grönsaker

Onsdag

Biff Lindström med grönsaker och potatis

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Fisksoppa och efterrätt
Söndag

Lever Anglais med potatis och lingonsylt

Kalops med potatis och rödbetor					

29 april - 5 maj

Måndag Korvsås med potatis och sallad
Tisdag Dagens fisk
Onsdag

Ostfylld baconinlinad fläskfilé med potatisgratäng

Söndag

Revbensspjäll med potatis och grönsaker

Torsdag Ärtsoppa och efterrätt
Fredag
Lördag

6-12 april

Köttfärslimpa med potatis och grönsaker
Dagens fisk

Måndag Grönsaksbiffar med potatis och sås
Tisdag Dagens fisk

Onsdag Ungskebab med potatismos 				
Torsdag Köttsoppa och efterrätt
Fredag

Lördag

Söndag

Kycklingryta med ris och sallad
Dagens fisk

Ostpanerad fläskfilé

									

Lunchen
vid Sveagården serveras kl 11.30 för kommunens pensionärer. Salladsbord ingår.
													
Lunchen, även för avhämtning, bör bokas senast kl 12.00 dagen före planerat besök.
Vid senare bokning i akuta fall ring köket. Bokning av lunch, avbokning och konsultation ring
									
018-34218 mellan 09.00-17.00. Med reservation för ändringar i matsedeln.
									
Pensionärer
i Järsö-området kan hämta sin mat från daghemmet Saltkråkan. För mer information
ring 54056. Saltkråkan har sin egen lunchplanering.
				

Välkomna

hälsar personalen vid Sveagården

PROJEKTSTÖD

för fiskefrämjande åtgärder

Nu börjar utesäsongen
för fotboll!
Fr o m apri är vi ute i friska luften, nedan ser du
våra träningstider. Ny som gammal medlem,
alla är välkomna!

Mellan 2016-2020 delas EU-pengar ut till stöd för
fiskefrämjande åtgärder på Åland. Upp till 80% i stöd per
projekt + talkotimmar är möjligt att få, men ett minimum
på 60% om projektet beviljas!

Tema:
Miljö

(Bl a Lekområdesrestaurering)

Upplevelse
(Bl a Förbättring av åtkomst till fiske)

Kunskap

LIF 0910

(Bl a Kurser)

Bengtsböle IP
Onsdagar kl 18.00-19.30
Torsdagar kl 19.00-20.00
Kontakt Torolf Strandberg, tel 040 732 7406

LIF F1011

Kontakt

Filip Blomberg

Filip.Blomberg@hotmail.com

Tlfn. 0457 342 1301

www.leader.ax

Bengtsböle IP
Måndagar kl 18.00-19.00
Kontakt Catharina Smiderstedt, tel 0400 744 062

LIF1213
Bengtsböle IP
Torsdagar kl 18.00-19.00
Kontakt Christofer Dahlseng tel 0457 344 1919

Du vet väl om att
Friskvårdskuponger kan användas på Valbogymmet.
Välkomna in till biblioteket och köp
ditt gymkort!

Hej!
Vi behöver hjälp med att klippa vår gräsmatta under perioden maj början på september. Det gäller klippning ca en gång var fjortonde
dag och det tar mellan 1- 1 1/2 timme per gång.
Om du känner att du har tid och lust ring mig
Git Bock tel 00 46 7315 3834

Välkomna till
Skeppargården Pellas
Söndag 28 april kl 19.00

Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.
Solkulla är perfekt för dig som söker en festlokal i hemtrevlig och gemytlig miljö! För att boka Solkulla måste du
ha fyllt 20 år.
- utrymme för max 80 sittande gäster
- godkänt kök med bl.a. diskmaskin och mikrougn
- komplett utrustning porslin/glas/bestick
Pris: 200 €
Vid bokning och förfrågan kontakta Anna-Karin Salmén,
tel. 040 8336606. Avbokning görs senast en vecka före,
underlåtenhet debiteras.

Jens Harberg berättar
om vårdträd och
sina böcker om
åländska träd.
Skeppargården Pellas rf
håller årsmöte och
bjuder på kaffe
med dopp.
Fritt inträde.
Alla välkomna!

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

MORMORS Gröna Hus
En restaurang på landet

Din specialist
för Färdtjänst
Din specialist
för Färdtjänst
Din specialist
för Färdtjänst
Din specialist
för FPA
specialist
DinDin
specialist
för FPAför FPA
n specialistDin
förspecialist
Färdtjänst
för
Rullstolskörning
DinDin
specialist
för Rullstolskörning
specialist
för Rullstolskörning
för Gruppkörning
n specialistDin
förspecialist
FPA
Din
specialist
för
Gruppkörning
Din specialist för Gruppkörning
n specialistViför
Rullstolskörning
har
4
toppmoderna
Färdtjänstbilar
till ert
Vi Vi
har
4 4toppmoderna
Färdtjänstbilar
har
toppmoderna
Färdtjänstbilar
tillförfogande
ert förfogande
Vi
har
4
toppmoderna
Färdtjänstbilar
ertFredagar
förfogande
(max
8
personer).
n specialist för
Gruppkörning
Vi hartill
öppet
och lördagar 17-22.00
till(max
ert förfogande
(max
8
personer).
8 personer).
Vi kan
ta
upp
till
3
rullstolar/bil,
högst
8
personer/bil.
(max
8 personer).
Vi kan
ta upp
till 3 rullstolar/bil, högst 8 personer/bil.
Boka bord på:
kan
ta
upp
till 3 rullstolar/bil.
har 4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
till
ert
förfogande
ViVi
har
15
års
erfarenhet
med
persontransporter
Vi har
15 årstaerfarenhet
persontransporter
Vi kan
upp till 3med
rullstolar/bil,
högst 8 personer/bil.
boka@mormors.ax
eller ring 0457-3450323

ax 8 personer).
Vi har
års15
erfarenhet
med
Föreningsmöte, släktkalas eller kompisgäng?
Vi15kör
har
års
erfarenhet
med persontransporter
Ring
så
vi!!!
018
32 000
Ring
så
kör
vi!!!
018
32 000
persontransporter
kan ta upp till 3 rullstolar/bil, högst 8 personer/bil.
Vi välkomnar sällskap 8-30 pers. övriga dagar.
har 15 års erfarenhet
med
persontransporter
Ring så kör vi!!! 018 32 000
Malin och Matz hälsar alla hjärtligt välkomna!
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Vi finns i Lumparsund!

Sjögrensgatan i Norrby, Skyltat efter kyrkan
www.mormors.ax
PS: Påskhelgen stängt

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
TELEFON: 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

Välkommen att fira

Lemlands magnifika orgels
10 års jubileum.
Konsert söndag 7.4 kl. 18 i Lemlands kyrka

med Ádám Kiss vid orgeln.
Musik av Johan Sebastian Bach, Carlotta Ferrari och Franz Liszt.

Församlingsresa lördag 11.5 till Uppsala
Vi besöker Uppsala domkyrka, Uppsala slott, vandrar i botaniska trädgården och Tropiska Växthuset med eftermiddagsfika i Café Victoria. I Carolinaparken intill finns Pelle Svanslös
tema för barnen.
På vägen hemåt viker vi in till Landqvist handelsträdgård,
familjeägt sedan 1922 med egen odlade plantor i närmiljön
där längsta transportsträckan är 100m från växthus till butik.
Ombord igen avnjuter vi en tvårätters middag med för- och
huvudrätt. Vänligen uppge fisk eller kött samt ev. allergier.
Pris 45€ för vuxna, 22,50€ för barn till och med 12 år.
Anmälan senast 2.5 till Pastorskansliet
tel. 34042 eller
e-post: lemland-lumparland@evl.fi.

Välkommen med
STORA som små!

Valborgsmässoafton
30 april kl. 17

Kom med och tänd
MAJBRASAN
vid församlingshemmet
Birgittagården

Grillen står klar.
Ta med egen
Picknickkorg!

Församlingen bjuder på
kaffe, te, saft och kaka
Välkomna
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STORA som små!

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER

ANNAN INFORMATION

Sön 7.4 kl. 11 Högmässa i Lumparlands
kyrka, Benny Andersson, Á Kiss, V Andersson

och G Ekstrand. Kollekt: Finska Bibelsällskapet.

Palmsön 14.4 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, videkissprocession med välsig-

nelse av årets hjälpledare. Benny Andersson, K
Grammenos, J Häggblom, V Andersson och G
Ekstrand. Kollekt: För ungdomar i Kenya, SLEF.

Se PÅSK nedan.

28.4 kl. 11 Ålands flaggas dag Gudstjänst i Lumparlands kyrka Liisa Andersson. Kollekt: Laestadianernas Fridsförening.

5.5 kl. 18 Taizégudstjänst i S:t Johannes kyrka vid Lemböte lägergård. Benny Andersson. Kollekt: För Sjömanskyrkans arbete.

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67. Helgledig mån-tisdag.
Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson
tel. 0405 76 38 07.
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770.
Diakoniarbetare Tua Storfors
jobbar tisdag-fredag.
Telefontid:
tisdag och torsdag kl. 10-12,
tel. 0457 344 18 05
Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265.
Församlingsvärd
Markus Linnanlehto
Ledig.
Församlingsvärdar
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand
tel. 040 776 1735

PÅSKHÖGTIDEN
Skärtorsdagsmässa 18.4 kl. 19 med Getsemaneandakt i Lemlands kyrka,
Benny Andersson, Á Kiss. Kollekt: mot fattigdom i utvecklingsländer,
Kyrkans Utlandshjälp.
Långfredag 19.4 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka med Benny
Andersson, Á Kiss. Kollekt: För församlingens diakoniarbete.
Påsknattsmässa 20.4 kl. 23 Högmässa i Lumparlands kyrka Benny
Andersson, Á Kiss. Kollekt: För arbete bland marginaliserade, Finska
Missionssällskapet.
Påskdagen 21.4 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka Benny Andersson,
procession, personalkören under ledning av Ádám Kiss.
Kollekt: För kristen vård, Stiftelsen Hemmet.
Annandag påsk 22.4 kl. 14 Högmässa i Fågelvik, Järsö,
Liisa Andersson, Á Kiss. Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla.
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Välkommen till

Föräldra-barn-gruppen

torsdagar kl. 9.30-11.30
i församlingshemmet Birgittagården
Träffa andra föräldrar och barn, lek och sjung med
barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

PÅSKPYSSEL
i Solkulla i Flaka
lördag 6.4 kl. 13-16.

ÄGGMÅLNING och annat

kreativt pyssel.

Välkomna hälsar barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom och diakoniarbetare Tua Storfors

I samarbete med Södra Lemlands Marthaförening

PYSSELKLUBBEN i Birgittagårdens källare

Ta med urblåsta ägg!

Pysselmaterial och fika
2 euro/person.
Intäkterna går till
Södra Lemlands
Marthaförening

onsdag 17 april 18.30-20. Tema Armband / sy filurer
Anmälan senast 14.3 kl. 18. Max 10 barn åk 4-9.

Morgonbön

Tidebönen har urgamla rötter. Till morgonbönen Laudes följer vi
psaltaren, Bibelns egen bönebok, växelläser och sjunger en hymn.
Möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke i en fridfull omgivning.

Välkommen till morgonbön onsdag 3 april kl. 9 i Lemlands kyrka.
Nästa gångerna 8 maj och 5 juni.

Välkommen med till

BiBeln i Fokus

onsdagen 17 april kl. 19.00

i församlingshemmet i Lemland med
Roger Syrén, TD och fru Marianne.
Välkommen till

HERRFIKA

onsdag 24.4 kl. 14
med hembakat av husmor
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
tillsammans med kyrkoherde Benny Andersson

www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet/infobladet
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

RÅDJURSSOPPA

och Ålands pannkaka
i BIRGITTAGÅRDEN torsdag 11.4

kl. 17-19

Loppis, GA och kretsarnas produkter till försäljning.
HJÄRTligt välkomna!

Vuxna 10€
Barn 6-12 år 5€
Barn under 6 år gratis
Familjepris (2 vuxna+2 barn) 22€
18 € /liter soppa
i egen pyts att ta med hem.
Ta med kontanter.

Smaklig måltid!

Diakonerna deltar i Påskmarknaden på torget i Mariehamn 27.4 kl. 9-15
med försäljning av våfflor och kaffe till förmån för Gemensamt Ansvar.
Välkommen till vårens VECKOPROGRAM

ONSDAGAR

Sveagården kl. 13.30, Andakt 10.4, HHN 24.4 och Andakt 8.5
Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.30 den 3.4, 17.4, 15.5

TORSDAGAR

Föräldra-barn-grupp i Birgittagården kl. 9.30-11.30
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 Andakt 4.4, HHN 18.4 och Andakt 2.5.

FREDAGAR

Kapellhagen kl. 13.30 HHN 26.4 och Andakt 10.5
Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 5.4, 3.5 och 17.5

Hela Ålands MISSIONSDAG

Kristi Himmelsfärdsdag 30.5 kl. 13 i Eckerö kyrka

Därefter måltid och lotteri i församlingshemmet.
Årets gäst är Charlotte Steffansson-Myrskog från Finska Missionssällskapet.
Anmälan senast 23.5 till diakon eller kansli, uppge önskan om skjuts.
Kyrkofullmäktige godkände på möte 20.3.2019
bokslutet 2018 med resultatet 33.861,21 €.

Mission och diakoni för
15 hjälp till behövande

