onsdagen den 14 april kl 19.00,

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder

i Joelsalen i Lemlands grundskola

tisdag den 20 april

för att behandla i föredragningslistan upptagna

Byggnadslovsansökningar tas emot
kontinuerligt och beroende på ärendets
art är behandlingstiden 3-6 veckor.

Kommunfullmäktige sammanträder

ärenden. Föredragningslistan finns på
kommunens hemsida www.lemland.ax en
vecka före sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga.
(Med reservation för eventuella ändrignar p g a
läget med Covid-19)

Byggnadsinspektör Johan Willstedt
finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland, tel 349 432.

Byastädning
Det är en fin tradition i många byar att ha städtalka längs vägar och stränder. 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.
Kontakta tekniska kansliet tel 349 430

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

Bengtsböle
återvinningscentral

Öppet under sommarhalvåret
april-september:

Måndagar kl 16-20
Torsdagar 18-20
Lördagar kl 10-13
OBS! Stängt måndag
annandag påsk 5 april

Valbogym

SÖKES
Tomt eller tomt med hus
önskas köpa. Det mesta är
av intresse.
Kontakta: Natalie Timms
tel 040 19 77 117
eller timms760@gmail.com

Bostadshus önskas köpa
Vi är en familj som på 3 som söker
bostadshus att köpa! Renoveringsobjekt
går bra. Vi är intresserade av äldre hus
men allt beaktas. Kontakta:
Liz Karlsson
0457 3424 694
Lizkarlsson13@gmail.com
eller
David Petrone
0457 3424 231
Davidpetrone11@gmail.com

är öppet
kl 06.00-23.00 alla dagar
OBSERVERA att maxantal
i gymmet är
fortsatt 3 personer.

Ungdomsgården är
öppen:
Tisdagar för åk 3-6
kl 17.30-20.00
Torsdagar för åk 7-18 år
kl 17.30-21.00
Välkomna!

Taina Dalberg ställer ut

”Småkryp”
I hundra år har Folkhälsan arbetat för
människors hälsa och välbefinnande och det vill
vi fira med en fest för hela familjen:

4.2-29.4.2021 i Lemlands bibliotek

Lördag 24 april kl. 13-16
utanför Valborg

(i händelse av regn och om coronaläget tillåter
är vi inomhus)

Familjegympa med Nettan
Försäljning av jubileumsmuggar och
majblommor
(passa på att hämta dina beställda
muggar)
Lotteri
VÄLKOMNA!

Kaffe och tårta
Festen är gratis och öppen för alla
Delta samtidigt i jubileumskampanjen Ut och
njut 10.4–10.5.
Dela med dig av dina naturupplevelser och inspirera andra!

Nästa infoblad utkommer

3 maj
Deadline för nästa infoblad
är 22 april.
Material lämnas till:
infobladet@lemland.ax eller
Lemlands bibliotek,
Skolvägen 3,AX-22610 Lemland.
Kontaktperson Cia Numelin
tel 34595

Varmt välkomna!
Styrelsen i Folkhälsan i Lemland

VÄLKOMMEN TILL BIBLIOTEKET!
Våra öppettider är:
Tisdagar 9–13 och 18–20
Onsdagar 9–15
Torsdagar 9–13 och 18–20
Tänk på följande när du besöker
biblioteket:
- sprita händerna
- använd munskydd
- håll avstånd
Lemlands bibliotek
Skolvägen 3, tel 34595
biblioteket@lemland.ax

Fotvårdmottagningen på
Sveagården är flyttad från 1 april.
Ni går in från vänster sida (samma
sida som parkering och länga
som tidigare) andra dörren.
Det går bra att parkera utanför.
Camilla är på plats

7 april
Camillas telefonnummer är 0457-342 59 74

MORMORS Gröna Hus
www.mormors.ax

Miljötips
från byggnads och miljönämnden

Bli tvättstugans hjälte!
Ska du tvätta kläder med olika
temperaturer så gå på lägsta gradtal. Eller
ställ in tvätt maskinen på halv
tvätt och anpassa mängden tvättmedel.
Tvätta annars fulla maskiner. Välj
miljömärkt tvättmedel. Bra Miljöval och
Svanen finns i de flesta butiker. Sköljmedlet
kan du skippa. Tvätten blir ren ändå.
Endel kläder blir fräscha bara av att vädras
och behöver inte ens åka in i maskinen. En
bonus är att kläderna slits mindre.

VÅRÖPPET
Fr.o.m. 10 april öppnar vi upp igen
Fredagar och lördagar 17.00-21.30
Se meny på www.mormors.ax

Använd ett mått istället för att gå på känn
när du doserar. Har du mjukt vatten löddrar
tvättmedlet lättare och mindre
tvättmedel behövs för att göra tvätten ren.
Har du dessutom möjlighet att hänga
kläderna på tork ute när tvättmaskinen
gjort sitt är det finemang!

Fira Mors Dag hos oss!

Vi bjuder alla mammor på efterrätt och kaffe.

Söndag 9/5 16.00-21.00

Boka bord: boka@mormors.ax / 0457-3450323
Vi välkomnar sällskap på 8-30 personer övriga tider.

Sjögrensgatan i Norrby , Skyltat efter kyrkan

Varmt välkomna önskar
Malin & Matz

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby i Lemland
0400 529430

LAGER
UTHYRES
i Bengtsböle i Lemland
0400

529430 / 040 7297108

Dags att söka
verksamhetsbidrag
för idrott-, barn och ungdomsverksamhet samt kulturverkamhet
Registrerade föreningar eller motsvarande
samfund som bedriver allmännyttig
idrotts-och/eller barn- och
ungdomsverksamhet samt
kulturverksamhet för invånare i Lemlands
kommun, samt uppfyller förutsättningarna
för erhållande av understöd, kan söka
bidrag från kommunstyrelsen i Lemland.
Av sökanden förutsätts egen finansiering
samt aktivt bidragande till förverkligandet
av den understödda verksamheten.
För att erhålla bidrag år 2021 bör
ansökan lämnas in senast den sista
april 2021.
Bidragsansökan kan göras elektroniskt via
mina e-tjänster. Om ansökan inte görs
elektroniskt skall den göras på särskild
blankett som fås på biblioteket eller går
att skriva ut från kommunens hemsida
www.lemland.ax.
Mer information om de olika bidragen på
hemsidan.
Vid frågor kontakta: biblioteketssekreterare
Cia Numelin tel 34595 eller e-post:
biblioteket@lemland.ax

Kontaktlista – äldrerådet
Gun Holmström, ordförande		
Telefon hem: 33795
Mobil: 040-8415666
E-post: gun.holmstrom@aland.net
Lennart Elffors		
Telefon hem: 34234
Mobil: 040-5534512
E-post: lennart.elffors@aland.net
Leo Löthman			
Telefon hem: 35677
E-post: leo.lothman@aland.net
Anna-Lisa Sandell		
Telefon hem: 54193
Mobil: 0400-704300
E-post: annalisasandell@aland.net
Sven Sundström		
Telefon hem: 35330
Mobil: 0400-537060
E-post: sven.sundstrom@aland.net
Marléne Lundberg, sekreterare
Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)
E-post: marlene.lundberg@lemland.ax
Du vet väl om att vi kan skicka din
faktura som e-faktura? Anslut via din
internetbank.
Med vänlig hälsning
Byggnadstekniska kontoret

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

Befinner ni er i en konflikt och behöver hjälp att lösa den?
Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri och konfidentiell medling i brott och tvister. Ni kan
således mötas och diskutera er konflikt tillsammans med frivilliga medlare under trygga former. Lösningen
är er egen och kan skrivas ner i ett avtal.
Medling kan vara kompletterande till en rättegång eller helt enkelt ett alternativ.
Även online-medling möjlig!
Mer info: www.medlingsbyran.ax /0457 343 35 13

Information från Visit Åland
Det finns ett intresse i turismbranschen lokalt att utveckla
terrängcykling på Åland. Därav söker Visit Åland
intressenter med markområden som kunde upplåtas för
ändamålet, om möjligt gärna i närheten av annan service
för bästa ringeffekter. Som första steg önskar Visit Åland
samla intressenter och sakkunniga
för vidare planering. Ett dylikt projekt kräver en extern
finansiering via t.ex. Leader eller EU-programmen ERUF
eller Interreg. Visit Åland tar tacksamt emot tips och ideér.
Hör gärna av dig till utveckling@visitaland.com eller på tel 24 258.
Information från Byggnads- och Miljökansliet om

ELDNING

Eldning av avfall, utomhus eller i värmepanna, är förbjudet om man inte har tillstånd från ÅMHM.
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
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.
Innan du eldar är det bra att kontrollera vindriktningen så att du inte röken stör närboende. Se till
att snabbt får fyr på elden, och att den slocknar snabbt när du är färdig. Undvik pyreldning.
En god idé är att samråda med grannarna om lämplig tid för eldning. Kanske ni kan komma
överens om en gemensa eldningsdag?
På internet kan du kontrollera om eldningsförbud råder:
www.alarmcentralen.ax
Information finns även på Yle text-tv sid 765.
Landskapsalarmcentralen kan lämna information på telefon 19000

Stöd Lemlands Frivilliga
Brandkår med en inbetalning
om 10€/hushåll eller
34€/företag
till kontonummer
FI39 660 1000 112 7562
Hyr samlingsrummet i branddepån för
möten och sammanträden!
Kontakta Inger Eriksson, tel 040 589 1316
för mer information och bokningar.

Sveagårdens matsedel april

									

								

5-11 april						26 april-2 maj
Måndag Kycklingfilé med ris och sallad
Måndag Korvsås, potatis och grönsaker
Tisdag Fiskbiffar
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Kålpudding, potatis och morötter
Onsdag Mald leverbiff med potatismos och morötter
Torsdag Viltskavssoppa och efterrätt
Torsdag Ärtsoppa och plättar
Fredag Fläskschnitzel med potatis och sallad
Fredag Kycklinglår med cyrrysås, ris och sallad
Lördag Dagens fisk
Lördag Dagens fisk
Söndag Plommonspäckad karré med potatis sås och
Söndag Revbensspjäll, potatis, sås och grönsaker
grönsaker
12-18 april					3-9 maj
Måndag Stuvade makaroner med korv och rivna morötter Måndag Rökt kassler med stuvad spenat, potatis och sallad
Tisdag Stekt strömming
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Bruna bönor med stekt fläsk och råkost
Onsdag Köttfärssås, pasta och sallad
Torsdag Korvsoppa och efterrätt
Torsdag Köttsoppa och efterrätt
Fredag Helstekt grisytterfilé med potatis, sås och
Fredag Fläskschnitzel, potatis, sås och grönsaker
grönsaker
Lördag Dagens fisk
Lördag Dagens fisk
Söndag Rostbiff, potatisgratäng och grönsaker
Söndag Biff Stroganoff, ris och sallad
19-25 april			
Måndag Skinkfrestelse med rödbeta, gurka och sallad
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Köttfärslimpa med potatismos och sallad
Torsdag Kycklingsoppa och efterrätt
Fredag Sjömansbiff, rödbeta och sallad
Lördag Dagens fisk
Söndag Ostpanerad fläskfilé med tomatsås och ris

Lunchbesöken vid Sveagården är inställda tillsvidare.
				
Är du över 80 år kan du få din matportion hemlevererad. Ring 018-34228 för att komma
								
överens
om leveransen. Har du ärende till köket ring 018-34218.
					
						
		

Välkomna önskar
personalen på Sveagården
									
									

				
								

Lunch för pensionärer i Järsö-området

Penionärer i Järsö-området kan hämta lunchen från daghemmet Saltkråkan.
För mer information ring Saltkråkan tel 018-54056. Daghemmet har sin egen
lunchplanering.
Boende i Järsö/Nåtö-området kontaktar hemserviceledaren Rosita Kuhlman-Johansson,
tel 018-34228 för överenskommelse om distribution av matportioner.

Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

Din specialist
för Färdtjänst
Din specialist
för Färdtjänst
Din specialist för FPA
Din specialist
för FPA
DinFärdtjänst
specialist
för Rullstolskörning
pecialist för
Din specialist
för Rullstolskörning
DinFPA
specialist
för Gruppkörning
pecialist för

Din
specialist för
Gruppkörning
har
4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
ViVihar
4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
till ert förfogande
pecialist för
Rullstolskörning
till ert
förfogande (max 8 personer).
(max
8
personer).
Vi
har
4
toppmoderna
Färdtjänstbilar
till ert förfogande
pecialist för Gruppkörning
Solkulla är perfekt för dig som söker en festlokal i hemtrevlig och
ViVikan
ta
upp
3 rullstolar/bil,
högst 8 personer/bil.
gemytlig miljö! För att boka Solkulla måste du ha fyllt 20 år.
kan
ta
upp
till
3 rullstolar/bil.
(max
8tillpersoner).
r 4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
till
ert
förfogande
Vi har 15
års
erfarenhet
med
persontransporter
- utrymme
för max 80 sittande gäster
Vi kan
upp till 3med
rullstolar/bil, högst
8 personer/bil.
års ta
erfarenhet
- godkänt kök med bl.a. diskmaskin och mikrougn
8 personer).Vi harVi15har
års 018
erfarenhet
med persontransporter
persontransporter
- komplett utrustning porslin/glas/bestick
så kör15
vi!!!
32 000
n ta upp tillRing
3 rullstolar/bil,
högst 8 personer/bil.
Pris: 200 €
r 15 års erfarenhet
medså
persontransporter
Ring
kör vi!!! 018 32 000
Vid bokning och förfrågan kontakta Anna-Karin Salmén,

g så kör vi!!! 018 32 000

Vi finns i Lumparsund!

Skeppargården Pellas
Fest– och möteslokal
i gammaldags, hemtrevlig miljö
Mangårdsbyggnaden 500 euro

för lugna tillställningar, ca 50 pers.,
t.ex. födelsedagsmottagning, möten

Ladugården 400 euro

för större fester och kalas,
t.ex. bröllop, max 110 personer.
För information och bokning kontakta
husmor Freya Darby
freya.darby@gmail.com 04573134012
www.skeppargardenpellas.ax

tel. 040 8336606. Avbokning görs senast en vecka före, underlåtenhet
debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

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

Vad gör det för skillnad i ditt liv att Jesus har uppstått?
Är det inte så att livet oftast ter sig ganska likartat för den som tror på Jesus och hans
uppståndelse och för den som inte kan eller vill tro på nån Gud?
I dopet förenas vi med Kristus påstår vi i kyrkan – men vad gör det för skillnad i det praktiska
livet? Och om det inte gör nån skillnad i det praktiska livet så kan vi väl lika gärna leva kvar i
Påskafton med en död Jesus!
Om vi å ena sidan har en människa som inte tror på nån Gud och som tror att Jesus var en vanlig
människa som sannerligen inte uppstod från graven utan är lika död som alla andra avlidna. Och
sen har vi å andra sidan en annan människa som påstår att han är kristen, som står och ropar på
påsknatten JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN! Om vi sen inte märker någon som
helst skillnad på dessa båda människor – vad är det då för vits med uppståndelsen och med tron
över huvud taget?!
Man skulle kunna säga att uppståndelsen verkligen gör skillnad men det är en skillnad som både
den troende och den icke troende får del av. Uppståndelsen är ju ett av många tecken på att Gud är
Gud, på att Gud är verklig på ett annat sätt än en sagofigur. Samma gudomliga makt som vi möter i
Jesu uppståndelse yttrar sig i det vi kallar liv, det liv som vi av någon obegriplig anledning tar för
självklart. Den icke troende får del av livets gåva och mysterium i lika hög utsträckning som den
troende och solen lyser precis lika starkt över den odöpte som över den döpte. Hela tillvaron dryper
av Guds nåd, varje dag är fullständigt genomdränkt av Guds gåvor och Guds närvaro och Gud är
lika närvarande i den icke troendes liv som i den troendes liv. Gud kan helt enkelt inte låta bli att
uppfylla alla på samma sätt som vatten inte kan låta bli att uppfylla hela sjöns botten. Gud är
ohjälpligt närvarande i varje levande människa och i varje del av sin skapelse. Han är också närvarande hos de människor som vägrar erkänna hans närvaro – han är ständigt också hos dom vars
inre blockerats så att de inte kan tro.
Den där blockeringen kan du och jag vara en del av. För om det inte gör nån skillnad i våra liv att
vi faktiskt ropar JA, HAN ÄR SANNERLIGEN UPPSTÅNDEN – ja, då kan vi hindra människor
att finna Gud! Vi borde ju vara genomlysta av den där nåden eftersom vi inte bara vadar fram i den
varje dag utan dessutom erkänner den högt och officiellt! Ljuset från påsken borde sippra ut under
våra dörrar, någon därute borde märka att det är tänt härinne! Så låt det då märkas! Ställ dig inför
påskens uppståndelseljus, låt dig översvämmas av det ljuset! Lev i det, plaska omkring i det, vältra
dig i det och låt varje inre hålrum uppfyllas av detta underbara faktum: Du är älskad rakt igenom
av Någon som besegrat döden!
Om människor inte ser skillnaden i ditt liv – ja, då beror det inte på att du gjort för lite. Nej, det
beror på att du har låtit Gud göra för lite i ditt liv. Ge Honom fria händer, släpp kontrollen och låt
dig älskas rakt igenom! Amen.
Påskpredikan av prost och kyrkoherde Benny Andersson

Enskilt samtal med präst eller diakon
Behöver du någon att prata med i förtroende? Tveka inte att ta kontakt!
Vi träffas i kyrkan där det finns bra med utrymme.
Kyrkoherde Benny Andersson tel. 0457 3434 267 eller
diakoniarbetare Tua Storfors tel. 0457 3441 805

April 2021
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
ANNAN INFORMATION

GUDSTJÄNSTER
Sön 11.4 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka 1 sön e
påsk ’Uppståndelses vittnen’ Roger Syrén och Carl Micael
Dan. Kollekt: Mediamission Budbärarna r.f.

Sön 18.4 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka, text:
’Den gode herden’ Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt:
Förbundet Kyrkans Ungdom.

Söndag 25.4 kl. 11 Ålands flaggas dag
högmässa i Lemlands kyrka ’Guds
folks hemlängtan’ Benny Andersson och
Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt: St. Diakonissanstalten i Helsingfors för krigstraumatiserade människor.

Flaggfirande efteråt med lantrådet Veronica Törnroos och
historielektor Dan Nordman med kyrkkaffe i församlingshemmet Birgittagården. Föreläsning ur ett politiskt och historiskt perspektiv. Välkommen.

Kyrkoherde Benny Andersson
Ledig 7-20.4
tel. 0457 343 42 67
Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén
Vikarie 7-20.4
tel. 0457 344 9037
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770
Kantorns vikarie Carl Micael Dan
tel. 0457 526 7489
Diakoniarbetare Tua Storfors
Telefontid: Tis och tors kl. 10-12
tel. 0457 344 18 05
Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265
Kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor
Ekstrand tel. 0405 735 482
Församlingsmästare Karl Fredrik Söderman
tel. 0457 548 3281
Husmor Christina Johansson

Söndag 2.5 kl. 11 Taizémässa i Lumparlands kyra

Birgittagården 34382/ 0407 255 69

’himmelrikets medborgare i världen’ Benny Andersson, Ádám
Kiss, Johanna Häggblom och konfirmander. Kollekt för utvecklingsarbete i Etiopien.

Information Maiken Poulsen Englund
tel. 34042

Bön under dagen - Non - torsdag 8 april kl. 15 i Lemlands kyrka
Eftermiddagsbönen Non från latin ’nona hora’ den nionde timmen, räknat från kl. 6.
Samma ord finns i engelskan afternoon, efter kl.15, räknat på samma sätt.

Av tidebönerna har vi tidigare haft morgonbönen Laudes och kvällsbönen
Vesper. Vi följer psaltaren, Bibelns egen bönebok, växelläser och sjunger en
hymn. Tillfälle ges till förbön och en stilla stund för eftertanke i en fridfull omgivning.
Välkommen.

ONSDAGAR

VECKOPROGRAM

HHN, Herrens Heliga Nattvard,
prost och kyrkoherde
Benny Andersson
Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén

Sveagården kl. 13.30, Andakt 7.4, HHN 21.4, Andakt 5.5
Missionskretsarna i Birgittagården kl. 13.30 den 14.4 och 28.4

TORSDAGAR

Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdagar kl. 9.30-11.30.
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 Andakt 8.4, HHN 22.4, Andakt 6.5

FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14 Andakt 9.4, HHN 23.4, Andakt 7.5
Kapellkretsen för boende kl. 14 den 16.4 och 30.4

Andakt och kretsar
diakoniarbetare Tua Stor for sKantor Ádám Kiss
Församlingsvärdinnor Viola
Andersson och Gunvor Ekstrand
Husmor Chr istina J ohansson

Skjuts ordnas från Kapellhagen till missionskretsarnas träff onsdagar. Kontakta Tua .

Ålands flaggas dag firas i församlingen
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Välkommen till

Föräldra-barn-gruppen
torsdagar kl. 9.30-11.30
i församlingshemmet Birgittagården
Välkommen att träffa föräldrar och barn,
sjunga och leka tillsammans.
Nästa ggr 15/22/29 april och 6/20/27 maj

barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
Skriftskolhelg i Lemböte 30.4-2.5.

Taizémässa 2.5 kl. 11 i Lumparlands kyrka
med konfirmander.

Understödet i år
går till äldre i fattigdom
på Åland, i Finland och ute i världen.
Insamlingen pågår hela året.


ÅLANDSBANKEN FI 9166010004003646



AKTIA FI 82 4055 0010 4148 41



NORDEA FI 16 2089 1800 0067 75



POHJOLA bank FI 14 5000 0120 2362 28

Direktlänk till MOBILEPAY telefon nr. 35996
www.lemland-lumpar land.evl.ax
Tack för ditt bidrag, det behövs.

HERRFIKA

Telefon SMS till 16588
APU10 = (10€)
APU20 = (20€) osv.

onsdag 21.4 kl. 14

i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
Gäst är Marie-Louise Nordberg som visar bilder av
renoveringen av Sunds Prästgård till retreatgård.
Biskop Björn Vikström har invigt kapellet och
biskop Bo-Göran Åstrand har avlagt besök.

Servering av hembakat av husmor.
Välkommen hälsar prosten Benny Andersson

Kärleken till nästan i alla åldrar och lägen
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

Tips och råd
om skötsel av gravstenar
på Lemlands- och Lumparlands gravgård
På våren när tjälen gått ur marken är det bra att titta till gravstenen och sockeln. Vad
många inte vet är att ansvaret för gravstenen ligger på gravrättsinnehavaren.
Församlingen ingriper inte eftersom stenen är på ”privat egendom”.
Stenen kan eventuellt behöva riktas för att undvika olyckor. Om en gravsten välter och
skadar intilliggande stenar eller om någon människa blir skadad, så kan ni bli
ersättningsskyldiga.
Var snälla och håll fritt från lyktor och föremål bakom och runtom gravstenen för att
trimning och häckklippning skall fungera bra.
Har stenen sjunkit behöver den lyftas upp för att det inte ska bli gropar och kullar i
gräset runtom.

Om ni riktar gravstenar, undvik att använda rundade stenar och/eller träbitar mellan
sockeln och stenen då det inte är hållbart. En del äldre gravstenar har en sprint dvs.
en järnspik mellan sockeln och stenen, nyare stenar saknar oftast sprint.
Rikningar av gravstenar utför bl.a. Stenhuggeri Saarinen & Åkerblom Ab
tel. (+358) 18 23069.
Vid mindre riktningar som ni utför själva kan ni rådfråga församlingsmästaren tel. (+358)
(0) 0457 548 3281.
Nya gravskötselavtal och förnyelse av utgångna gravskötselavtal ordnas på

pastorskansliet tel. 34042 eller e-post lemland-lumparland@evl.fi

Församlingens fondbrev

www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet/infoblad
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Å andra sidan...

red.

Församlingen har två fonder för förskönande av
kyrkogårdarna: Kyrkogårdsfonden vid Lemlands
kyrka och Blomsterfonden vid Lumparlands
kyrka som finns till salu på pastorskansliet i
Lemland samt på begravningsbyråerna.
Fondbrevet Blomsterfonden vid Lumparlands
kyrka finns även på Matboden i Lumparland.
Minimipris: 15 euro

