KOMMUNEN INFORMERAR
Kommunfullmäktige beslöt på sitt sammanträde den 13 november att fastställa skattesatserna
för år 2020 enligt följande:
Inkomstskatt: 17 %
Allmän fastighetsskattesats: 0,70 %
Fastighetsskattesats för stadigvarande bostad: 0 %
Kommungården håller stängt fredagen den 27 december samt måndag- tisdag
den 30 och 31 december 2019. Socialkansliet har öppet mot tidsbokning under
jul- och nyårsveckorna, se separat annons!
Vi önskar alla kommuninvånare en God Jul och ett Gott Nytt År!
Hälsningar kommunkansliet

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 4 december och
onsdagen den 11 december
kl 19.00 i Kommungården
för att behandla i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistan finns på
kommunens hemsida www.lemland.ax en
vecka före sammanträdet.

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
17 december 2019

Byggnadslovsansökningar tas emot
kontinuerligt och beroende av ärendets
art är behandlingstiden 2-4 veckor.
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

TID

AKTIVITET

PLATS

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

2.12

Måndag

4.12

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

11.12

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

11.12

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

16.12

Måndag

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

8.1

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

20.1

Måndag

19.00

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

22.1

Onsdag

18.00 –
19.30

19.00

BLI
MEDLEM
Brandkåren övar, nya och gamla
19.00
medlemmar hjärtligt välkomna!

KONTAKT

Söderlund
BLI Branddepån
MEDLEMSimon
0457 553 4362

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

BLI MEDLEM

Återvinningscentralen i Bengtsböle
Öppet under vinterhalvåret(oktober-mars) helgfria:
Måndagar kl 16-20
Torsdagar 18-20
Första lördagen i månaden 10-13.
OBS! Träavfall och ris får inte lämnas utanför
Bengtsböle återvinningscentral.
Torsdag 26.12 och måndag 6.1 stängt

			

Kommungården
är stängd

fredagen den 27 december samt
måndag – tisdag den 30 och 31 december 2019.
Under de dagar Kommungården är stängd kan i brådskande fall
kontakt tas med kommunstyrelsens ordförande Anna Janson,
mobiltelefon 040 527 8686.
För brådskande ärenden gällande tekniska sektorn:
Fastighetsskötarnas jourtelefon 0457 3435 333.

Socialkansliet
i Lemland är stängt 23 och 27 december
under dessa dagar sköta akuta utkomststödsärenden av
Lumparlands socialsekreterare Veronica Snellman tel 359 022
30 och 31 december har socialkansliet öppet mot
tidsbokning per telefon 34 9 440
Vi önskar alla en God Jul och ett Gott Nytt År 2020!

Vi har städat upp parkeringen vid Bengtsböle IP.
Därför är det inte längre tillåtet att tippa ris och trädgårdsavfall där.
											
								 Tekniska kansliet

~~

Lemlands kommuns
ÄLDRERÅD:
Gun Holmström, ordförande,
tel. 040 8415666
Lennart Elffors, tel. 040 5534512
Sven Sundström, tel. 040 0537060
Vi önskar alla god jul
och gott nytt år!
Vi finns på Facebook!

Fotvård på Sveagården
Camilla Jaredal-Holm.
Ring och boka på tel: 0457-342 59 74

Fredag 3 januari 2020
Camilla tar emot bankkort,
kontanter eller fakturerar

Ta hand om bonden
Det har konstaterats att projektet ”Ta hand om bonden” behövs, och genom att tilläggsfinansiering
fåtts från regeringen kan projektet fortsätta ännu hela 2020.
Ta hand om bonden är ett LPA-projekt, som har projektarbetare för att hjälpa lantbruksföretagare i
utmanande livssituationer. Den samtalshjälp som projektarbetarna ger har visat sig vara
en synnerligen viktig form av hjälp.
I allmänhet träffas man på lantbruksföretagarens gård där man tillsammans försöker hitta lösningar
på utmaningar vad avser att orka med arbete, må bra eller klara ekonomin. Vid behov kan
lantbruksföretagaren hänvisas till annan experthjälp till exempel med stöd av en köptjänstförbindelse.
På Åland är det Susann Rabb från Österbotten som är projektarbetare, tel. 050 331 9056 eller
susann.rabb@mela.fi . Susann erbjuder avgiftsfri samtalshjälp för den som behöver.
Som Susann säger ”Du kan ta kontakt även om ditt ärende känns obetydlig”.
Så tveka inte att ta kontakt!

Livsmedelsverket slutar posta stödsammandrag till gårdarna
Livsmedelsverket har beslutat att man från och med 2020 inte postar några sammandrag över
utbetalda jordbruksstöd till er lantbruksföretagare. Tidigare har man postat stödsammandrag
varje år vid månadsskifte januari-februari men det kommer man alltså inte att göra framöver.
Sammandraget över utbetalda jordbruksstöd kan ni se och skriva ut genom att logga in i Vipu tjänsten.

Fax kan inte mera användas
Från och med 1.1.2020 går det inte längre att använda fax för att sköta anmälningar till
får- och getregistret samt svinregistret. I fortsättningen kan du göra anmälningar i e-tjänsten
på webben, med blanketter eller per telefon
För att använda e-tjänsten är adressen till både får- och getregistret samt svinregistret
https://elaintietojarjestelma.evira.fi/elainas/
Om du inte tidigare använt e-tjänsten måste du ansöka om rättigheter till registret hos
din lantbrukssekreterare.
Blanketter hittar man på Livsmedelsverkets hemsida:
https://www.ruokavirasto.fi/sv/
Vill du maila blanketter använd då lammasvuohi@mtech.fi. En blankett som returnerats per mejl
behöver inte kompletteras med underskrift om blanketten innehåller tillräckligt med information
om avsändaren.
Vill du ringa är telefonnumren:
Får- och getregistret tel. 09 85 666 002
Svinregistret tel. 09 85 666 003

AFFÄRSLOKALER

LAGER

UTHYRES

UTHYRES

i Söderby i Lemland

i Bengtsböle i Lemland

0400 529430

0400

529430 / 040 7297108

Café Svea

Torsdag 12 december kl 13.30
Dagisbarn sjunger julsånger
och kanske lussar för oss.

Tisdag 28 januari kl 13.30

Diakon Tua Storfors kommer och berättar
om sin verksamhet i församlingen och
därefter sjunger vi tillsammans.
Cafeét är öppet för pensionärer i Lemland.
Kaffe med tilltugg kostar 5€, betalas
kontant.
Hjärtligt välkomna!

Inför julen
Tänk på att glansigt papper är
behandlat och inte går att sortera som
papper. Glansigt papper ska sorteras
som brännbart avfall.
Packa istället in dina paket i ”icke glansigt”
papper t.ex. tidningspapper så kan du
sortera det som papper.

Välkomna på
Bingo med
vinstchanser.
Torsdag 9 januari kl.13.00 spelar vi bingo vid

Sveagården.

För den som önskar så går det bra att äta
lunch före bingospelet, kom ihåg att anmäla
till köket dagen före.
Tillfället är för pensionärer i Lemland.
Efter bingot serveras kaffe med dopp,
kostar 5€, kontant betalning

MILJÖTIPS

Ge bort upplevelser snarare än
onödiga prylar. Mycket smartare för
klimatet och oftast väldigt
uppskattat. Ännu bättre att ge bort
pengar, vaccintationer, skolböcker
eller något annat till välgörenhet.
Frivilligorganisationer erbjuder den
här typen av julklappar.

Sveagårdens matsedel
december och januari

									

								
2-8 december					30 december-5 januari

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Korvsås och potatis				
Dagens fisk
Makaronilåda med sallad och lingon
Potatis- och purjolökssoppa och dessert
Plommonjärpar med potatismos och grönsaker
Dagens fisk
Revbensspjäll med grönsaker och potatis

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Köttfärssås med spagetti och sallad
Lammfärsbiffar med potatis
Wienerschnitzel med pommes
Korvsoppa och efterrätt
Kyckling, ris och sallad
Dagens fisk
Fläskkarré med potatisgratäng och grönsaker

9-15 december					6-12 januari
Måndag Vegetariska kåldolmar med potatis och sås
Måndag Lutfisk
Tisdag Dagens fisk
Tisdag Köttfärssås med pasta och sallad
Onsdag Potatislåda och köttbullar
Onsdag Pyttipanna
Torsdag Köttsoppa och efterrätt			
Torsdag Gulaschsoppa och efterrätt
Fredag Grillad kyckling med pommes, sallad och sås
Fredag Biff Lindström med potatis och sallad
Lördag Dagens fisk
Lördag Dagens fisk
Söndag Pepparrotsskött med potatis och grönsaker
Söndag Dillkött med potatis

16-22 december					13-19 januari			
Måndag Korv och potatis
Måndag Grönsaksbiffar med potatismos och sallad
Tisdag Dagens fisk
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Biff Lindström med potatis och sås
Onsdag Potatis- och köttfärslåda
Torsdag Kålsoppa med frikadeller och efterrätt
Torsdag Grönsakssoppa och efterrätt
Fredag Kycklinggryta, ris, potatis och sallad
Fredag Kyckling, potatis och ris
Lördag Dagens fisk
Lördag Dagens fiks
Söndag Pulled pork, potatis och grönsaker
Söndag Fläskkotlett med potatis och grönsaker
23-29 december					
Måndag Julkorv med potatismos
Tisdag

Julgröt med skinksmörgås

Fredag

Ärtsoppa och efterrätt				

Onsdag

Lutfisk

Torsdag Julmat					
Lördag

Söndag

Dagens fisk

Kalkon med potatis och grönsaker

					

Matsedeln fortsätter på nästa sida...

Sveagårdens matsedel
december och januari

									
									
20-26 januari					27 januari-2 februari					
Måndag Korvsås med potatis och morötter
Måndag Fläsksås med potatis och grönsaker
Tisdag

Dagens fisk

Tisdag

Dagens fisk

Fredag

Kebab i ugnen med potatisomos och sallad

Fredag

Schnitzel, potatis, sås och grönsaker

Onsdag

Rotmos med karré

Torsdag Köttfärssoppa och efterrätt			
Lördag

Söndag

Dagens fisk

Kalops med potatis och morötter			

Onsdag

Lasagne och sallad

Torsdag Köttsoppa och efterrätt
Lördag

Söndag

Dagens fisk

Rostbiff med potatisgratäng			

														

Lunchen vid Sveagården serveras kl 11.30 - 12.30 för kommunens pensionärer.
Salladsbord ingår i lunchen vid Sveagården. 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.

God jul och gott nytt år 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.
Hemkörning kan ordnas, kontakta hemserviceldaren Rosita Kuhlman-Johansson,
tel 018-34228 för mer information.

Dagverksamhetens program på Sveagården

för närståendevårdtagare, närståendevårdare och hemserviceklienter.
04.12.2019

JULPYSSEL

11.12.2019

JULLUNCH

18.12.2019

DE VACKARSTE JULSÅNGERNA

15.01.2020

BIBLIOTEKSBESÖK MED FIKASTUND

29.01.2020

SITTGYMPA OCH FRÅGESPORT

Frågor angående dagverksamheten? Ring Andréa tel 018-34228
Anmälan sker senast dagen före om deltagarna önskar äta lunch.
Sveagården Lemland finns på FB

Barnboksillustratören och
författaren

Hannamari Ruohonen
ställer ut sina illustrationer på
Lemlands bibliotek 7.11-19.12
Hannamari är en av de
nominerade till Rudolf
Koivu-priset.

Lemlands biblioteks öppettider:
Tisdag och torsdag 9-13, 18-20
onsdag 9-15

Välkommen till Lemlands
hemtrevliga lilla julmarknad!

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar 9–13 och 18–20
Onsdagar 9–15
Torsdagar 9–13 och 18–20
Julveckan stängt
Nyårsafton stängt på kvällen
Vi önskar alla låntagare en
fridfull jul och ett gott nytt år!
Välkomna!
Skolvägen 3,
tel 34595

Julstugan
på Skeppargården Pellas
8.12 kl 12-16

Inbjudan till försäljare av hantverk, matprodukter och annat
som hör julen till, deltagaravgift
10 €/försäljare. Bord finns, varierande storlek. Marknaden hålls
inomhus i salen. Pellas har servering och brödförsäljning. Begränsat med platser.
Anmälan till Folke Engblom
folke.engblom@aland.net
0400 537091

Nästa infoblad utkommer

3 februari

Stöd Lemlands Frivilliga
Brandkår men 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.

Deadline för nästa infoblad är

23 januari

Material lämnas till:
infobladet@lemland.ax
eller
Lemlands bibliotek, Skolvägen 3,
AX-22610 Lemland
Kontaktperson Cia Numelin tel 34595
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Vi finns i Lumparsund!

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

Facebook:
Lemland-Lumparlands församling

De Vackraste Julsångerna

Fredag 6.12 kl. 18 i Lemlands kyrka

Självständighetsandakt med Benny
Andersson, Ádám Kiss och Personalkören.

Glögg och pepparkakor i Kyrkstallet efteråt.

Söndag 22.12. kl. 18 i Lumparlands kyrka
Gudstjänst med Benny Andersson och Ádám Kiss.
Glögg och pepparkakor bak i kyrkan efteråt.
Ge en julgåva som förändrar barns liv.

Du kan bidra vid kollekten i kyrkan eller ge en summa via SMS tel. 16155 skriv: JUL10, JUL15, JUL20 eller JUL40.
Du kan också ge en valfri summa via MobilePay på numret: 61408 eller
via nätet: www.devackrastejulsangerna.fi

TRIOLENs
Julcafé 10.12 kl. 19
I församlingshemmet
Birgittagården
i Lemland

20.12 kl. 19 i Lemlands kyrka
HANS MARTIN

Ramona Nordberg
Tom Käldström
Markus Stara

10
December 2019—Januari
2020

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
ADVENTS– OCH NYÅRSHÄLSNING FRÅN KYRKOHERDEN
Från nyår till nyår.
Precis där befinner vi oss. I tiden mellan kyrkans och världens nyår. Där i mörkret växer
människans längtan. En längtan bort till något bättre, en längtan vidare till någonting roligt, en längtan efter mening, efter något som kan fylla tomrummet i själen. En längtan att
vara behövd, att få bekräftelse. Inte konstigt att advent väcker genklang i folksjälen.
Vi önskar att snön kommer, att tomten kommer, att ljusen kan hålla de mörkaste tankarna
borta, att julafton inte kommer vara fylld av konflikter, att vi för en gångs skull ska våga
släppa jargongen och säga som det är till varandra: hur mycket du faktiskt betyder för
mig. Och egentligen är det väl så att den största längtan är den som handlar om att relationerna ska få bli hela. Att vara älskad.
Barnet i krubban, som blev Kristus konungen har förvandlat miljoner människors liv och
påverkat historien i hela vår värld. Men det visar också på, att du och jag inte är betydelselösa i den här världen. Så ofta kan vi uppleva oss värdelösa. Vi tänker att vår insats
inte har någon betydelse. Eller vi upplever att utmaningarna är för överväldigande.
Låt oss i tillit vända oss mot barnet i krubban, som vill ge av sitt liv och låta det flöda ut
genom dig och mig till andra. Så kära vänner, stanna upp, stilla dig! Känn friden och kärleken som strömmar emot dig. Du är älskad, du är sedd, var inte rädd!
Vi kan tycka att mörkret är så kompakt, men ”Det lilla ljus jag har, det ska få lysa klart”!
Och hur mörkt det än är, så lyser det minsta ljus upp sin omgivning:

”Och ljuset lyser i mörkret och mörkret har inte övervunnit det” (Joh. 1:5)

God jul och Gott nytt år önskar jag er alla.
Välkommen till kyrkan.
Benny Andersson
VESPER
onsdag 4.12 kl. 18 i Lemlands kyrka
med kyrkoherde Benny Andersson, diakoniarbetare Tua Storfors och kantor Ádám Kiss.
Vi växelläser ur Psaltaren, Bibelns egen bönebok.
Möjlighet till förbön, skriv på en bönelapp, så tar vi med den.
Efter nyår Vesper onsdag 5.2 kl. 18

I väntans tider - Glad Advent!
11

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
JULHÖGTIDEN

GUDSTJÄNSTER
Sön 1.12 kl. 11 ADVENT, Familjegudstjänst i Lemlands kyrka, Benny
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Finska
Missionssällskapet för fred och försoning.

Sön 8.12 kl. 11 Barngudstjänst på
Solkulla, efteråt julgröt och julpyssel. Se skild annons.
Sön 15.12 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, Benny Andersson, Ádám

Kiss. ’Bered väg för konungen’. Kollekt:
KRAN, Hjälp till missbrukarvård.

Sön 22.12. kl. 18 Gudstjänst med
De Vackraste Julsångerna i Lumparlands kyrka med Benny Andersson,
Ádám Kiss. Kollekt: Universal
Day of Prayer for Students.

JUL

se ruta
bredvid

JULAFTON 24.12
Kl. 12 Julbön i Lumparlands kyrka,

Benny Andersson, Á Kiss. Musik och sång, Kjell
Frisk och Catherine Frisk-Grönberg. Kollekt:
Bistå flyktingar, Kyrkans Utlandshjälp

Kl. 14 Julbön i Lemlands kyrka, Benny

Andersson, Á Kiss, Musik och sång, Kjell Frisk
och Catherine Frisk-Grönberg. Kollekt: För att
bistå flyktingar, Kyrkans Utlandshjälp.

Kl. 23 Julnattsmässa i Lemlands

kyrka, procession, Benny Andersson, Ádám Kiss, Johanna Häggblom.
Musik och sång, Kjell Frisk och Catherine Frisk
-Grönberg. Kollekt: Stiftelsen Hemmet.

JULDAG 25.12
Kl. 9 Julotta i Lumparlands kyrka, Benny An-

dersson, kantor Roger Syrén. Kollekt: Församlingens
diakonifond.

ANNANDAG JUL 26.12
Kl. 9 Pilgrimsvandring från Lemböte lägergård till andakt kl. 12 Lemlands kyrka med
pilgrimsledare Bengt Grunér, tel. 0407658155.

Sön 29.12 kl. 18 Kvällsmässa i Lumkl. 14 Högmässa i Norrkulla, Järsö, Benny
parlands kyrka, Benny Andersson, Ádám
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Eftervård av utsatta
Kiss. Kollekt: Luthersk Inremission.
för människohandel genom föreningen Elpida.

Tack för det förgångna året med önskan om
Ett välsignat gott nytt år 2020
Nyårsdag 1.1 kl. 18 Gudstjänst i Lemlands kyrka Mårten Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: KRAN,
för att stöda och samordna det kristna missbrukarvårds– och drogförebyggande arbetet.
Söndag 5.1 kl. 18 Gudstjänst i Lumparlands kyrka Mårten Andersson, Ádám Kiss.
Kollekt: Socialmissionen på Åland.
Trettondagen 6.1 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, procession, Benny Andersson, Ádám Kiss.
Kollekt: Finska Missionssällskapet, för församlingsarbete i olika länder.

Söndag 12.1 kl. 11 Dopmässa i Lumparlands kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss.
Kollekt: Retreatgården Snoan, Församlingsförbundet.
Söndag 19.1 kl. 11 Taizégudstjänst i Lemlands kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss.
Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland.
Söndag 26.1 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka Liisa Andersson, Ádám Kiss.
Kollekt: Lärkkullastiftelsen för lekmannautbildning och ledarskapsutbildning för ungdomar.
Söndag 2.2 kl. 11 Taizémässa i Lemlands kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss.

Min kyrka är nära!
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Barngudstjänst
söndag 8.12 kl. 11 på Solkulla
med Benny Andersson, Johanna
Häggblom och Ádám Kiss. Kollekt:
För församlingens barnverksamhet.

Gröt och julpyssel efteråt.
Södra Lemlands Marthaförening serverar julgröt och
församlingen står för julpyssel för barn och vuxna tillsammans.
Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom, tel. 0457 3434 265

Föräldra-barn-gruppen
torsdagar kl. 9.30-11.30
i församlingshemmet Birgittagården

Välkommen att träffa andra föräldrar och barn,
leka och smeka, sjunga och gunga.
Nästa ggr. 5.12, 12.12 och julavslutning 19.12 sedan juluppehåll.
Välkommen igen i nya året 9.1, 16.1, 23.1, 30.1, 6.2.

INFO till konfirmanderna
Inkommande skriftskolsläger 13-15 dec, 17-19 jan och 31 jan-2 feb

För kännedom gällande

Hjälpledarskolningshelg 7-9.2. Plats meddelas senare.
ÅLANDS UNGA KYRKA
är ett samarbete mellan åländska församlingars ungdomsarbete
för ungdomar på hela Åland som är konfirmerade.
Under evenemang på FB hittar du:
Julövernattning 14-15 december
Ungkväll fredag 17.1 kl. 18 i Jomala församling
Ungdomens kyrkodagar 23-26 januari i Lärkkulla

Verksamhet för barn och unga!
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Välkommen till JULLUNCH för församlingsmedlemmar

onsdagen den 18.12 kl.12.00 på Lemböte lägergård
med Lotteri. Skjuts ordnas.

Anmälan senast tisdag 10.12 till Pastorskansliet tel. 34042
eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi

Insamling till Matbankens julutdelning
En låda står vid ingången i KEA market i Lemland,
Matboden i Lumparland och i Pastorskansliet.

Torrvaror och hygienartiklar tas emot 7-17 december
TACK för alla bidrag

hälsar diakoniarbetare Tua Storfors tel. 04573441805

Julen närmar sig
och därmed också levnadskostnaderna.
Behöver du ett ekonomiskt bidrag, så finns det medel
att söka för ensamstående och barnfamiljer m.fl.

Diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 04573441805
VECKOPROGRAM med Benny Andersson, Ádám Kiss och Tua Storfors
ONSDAGAR
Sveagården kl. 13.30 Andakt 4.12, HHN 18.12, HHN 15.1, Andakt. 29.1.
Birgittakretsen i Kapellhagen, se fr edag 13.12.
Efter nyår 22.1 och 5.2 i Birgittagården.
TORSDAGAR
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, HHN 12.12, HHN 9.1, Andakt 23.1, HHN 6.2.
FREDAGAR
Kapellhagen kl. 13.30, HHN 20.12, Andakt 3.1, HHN 17.1, Andakt 31.1.
Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30, gemensamt med Birgittakretsen 13.12.
Efter nyår 22.1 i Birgittagården och 7.2 i Kapellhagen.

Mission och diakoni för
hjälp till behövande
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
KONTAKTUPPGIFTER

De fina JULKRUBBORNA
med Maria, Josef och Jesusbarnet,
änglarna, herdarna och djuren
finns vid julhögtiden i Lemlands kyrka

Kyrkoherde Benny Andersson (ledig 28.12 5.1.2020) (21-28.1.2020) tel. 0457 3434 267
Kyrkoherdens vikarie: Mårten Andersson
(1.1 - 5.1.2020) tel. 050 302 5825
Kyrkoherdens vikarie: Liisa Andersson
(22-26.1.2020) tel. 0405 76 38 07
Kantor Ádám Kiss (ledig 25.12)
tel. 0457 343 17 70
Kantorns vikarie Roger Syrén (25.12)
tel. 0457 344 9037
Diakoniarbetare Tua Storfors
Telefontid: tis- och torsdagar kl. 10-12
tel. 0457 344 18 05

och Lumparlands kyrka

Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi
Församlingsvärdinnor
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand
tel. 0405 735 482 eller 040 776 1735
Husmor Christina Johansson
Birgittagården tel. 34382

Församlingsmästare Karl Fredrik Söderman
tel. 0407 68 57 62

Läs om julkrubbor i Sanct Olof 2019

Stort TACK alla

som bidragit med varor till Lettland

Behovet av hjälp är större än vi tror.
Med direkt utdelning från hand till hand genom Sune
Häggblom får vi direkt respons.

Stort TACK därifrån tillbaka till oss.
Vi önskar alla en välsignad julhögtid.

Diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 0457 3441805
Välkommen till nyårets första

HERRFIKA

onsdag 29.1 kl. 14 med hembakat

av husmor i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
tillsammans med kyrkoherde Benny Andersson

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