LEMLANDS KOMMUN TACKAR ALLA SOM HJÄLPT TILL
ATT KLARA AV STORMEN ”ALFRIDA”
Kommunen riktar ett stort tack till alla som hjälp till både under och efter stormens framfart.
Ett arbete som ännu fortgår.
Det har varit enastående att få bekräfta den styrka som finns i Lemlands kommun och alla
Ålands kommuners frivilliga brandkårer, förstahjälpgrupper, lokalbefolkningen, företagare- och
entreprenörer, församlingar, föreningar och kommunernas egen personal.
Det är viktigt att se händelsen också ur ett positivt perspektiv med allas gemensamma styrka,
som motvikt till de förluster och besvär som stormen förorsakade oss på Åland.
Alla har hjälpt varandra!
Till och med så att Ålänningarnas omtanke om varandra och hjälp till varandra har
noterats i media utanför Åland.
Lemlands och Lumparlands kommuner och Lemland- Lumparlands församling vill
öppna upp med ett tillfälle för alla som vill diskutera kring stormen ”Alfrida”.
Den 7.2.2019 kl 17:00 – 20:00 hålls ”Tankar efter stormen” ett gemensamt tillfälle
För alla i församlingshemmet Birgittagården, i Lemland.
Med vänlig hälsning och tack till alla och varmt välkommen på ovannämnda tillfälle!
Lemlands kommun

KOMMUNEN INFORMERAR
På kommunfullmäktiges sammanträde den 5 december 2018 godkändes Lemlands kommuns budget för
år 2019 samt ekonomi- och verksamhetsplan för åren 2020 – 2021. Driftsbudgeten visar ett positivt resultat på 15 778 euro. Nettoinvesteringarna för år 2019 uppgår till totalt 2 823 750 euro. Bland investeringarna kan nämnas färdigställandet av utbyggnaden och renoveringen av daghemmet Saltkråkan samt planer
för nya daghem i Bengtsböle och Björkudden.
Mer information om kommunens budget finns på hemsidan www.lemland.ax där hela budgeten är publicerad i PDF-format.
På kommunfullmäktiges första sammanträde för året den 23 januari 2019 återvaldes Robert Mansén till
ordförande och Jana Eriksson till första vice ordförande medan Eva Dahlén valdes till andra vice ordförande efter framlidne Danne Sundman.
Kommunens tre stipendier om 500 euro/st finns att söka senast den 29 mars 2019. Stipendierna kan sökas av studerande som senast vid inledandet av studierna har haft Lemland som hemort och som med
god framgång bedrivit studier vid utbildningsanstalter utanför landskapet Åland. Läs mer i tillkännagivandet i detta infoblad och på kommunens elektroniska anslagstavla på hemsidan www.lemland.ax.
Hälsningar kommunkansliet

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

4.2

Måndag

19.00

Brandkåren övar, gamla och nya
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån
Församlingshemmet
Birgittagården

KONTAKT

Jonas Karlsson
0457 382 8636
Lemlands kommun
34940
Pastorskansliet
34042

7.2

Torsdag

17.00 –
20.00

Tankar efter stormen!
Gemensamt tillfälle för Lemlands kommun,
Lumparlands kommun och LemlandLumparlands församling

13.2

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, gamla och nya
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

18.2

Måndag

19.00

Brandkåren övar, gamla och nya
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

27.2

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

27.2

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, gamla och nya
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 27 februari 2019
kl 19.00

för att behandla i föredragningslistan upptagna ärenden. Föredragningslistan finns på
kommunens hemsida www.lemland.ax en
vecka före sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Nästa Infoblad utkommer

4 mars
Deadline för nästa infoblad är

21 febuari

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

Simon Söderlund
0457 553 4362

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
19 februari 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.

Fotvård på Sveagården
Vi hälsar vår nya fotvårdare Camilla
Jaredal-Holm välkommen till Sveagården.
Ring och boka på tel: 0457-342 59 74
Tisdag 5 februari från kl 9.00
Tisdag 19 mars från kl 09.00
Camilla tar emot bankkort, kontanter
eller fakturerar
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TILLKÄNNAGIVANDE
Tre av Lemlands kommun inrättade
STIPENDIER
kan senast den 29 mars 2019 sökas hos kommunstyrelsen i Lemland.
Stipendierna om 500 euro/st utdelas till studerande med hemort i Lemland, som
under minst två terminer med god framgång bedrivit studier vid
utbildningsanstalter utanför landskapet Åland. Sökanden ska senast vid
inledandet av sina studier ha haft Lemland som hemort.
Vid val av likaberättigade sökanden görs följande prioritering:
- Studiernas nivå samt avlagd studiemängd
- Behovet av olika yrkesexamina i det åländska samhället
En förutsättning för att erhålla stipendium är att längre tid än ett år inte har
förflutit sedan sökanden avlade yrkes- eller slutexamen.
Studeranden i riket och utlandet bedöms lika.
Till stipendieansökan bifogas utredning över avlagda förhör eller tentamina och
uppnådda studieframgångar. Detta bör vara i form av studieprestations- eller
matrikelutdrag eller annan bestyrkt utredning över studieframgångarna som
läroanstalten tillhandahåller. Av den bestyrkta utredningen bör framgå antalet
avklarade studieveckor eller -poäng samt studiernas totala längd.
Ansökan, vilken fritt formuleras, riktas till:
Kommunstyrelsen i Lemland, Kommunrundan 7, 22610 Lemland. Ansökan kan
även sändas med e-post under adress: info@lemland.ax.
Stipendierna tillkännages i infobladet och på kommunens elektroniska
anslagstavla på hemsidan www.lemland.ax.

Kommunstyrelsen

Återvinningscentralen i Bengtsböle
Under vinterhalvåret (oktober- mars):
Måndagar kl 16-20
Torsdagar 18-20
Första lördagen i månaden 10-13.
Helgdagar stängt.

Månadens

Miljötips
från byggnads och miljönämnden

Överdriven användning,
överdosering och bruk av
starka rengöringsmedel
resulterar i att stora
mängder miljö- och
hälsoskadliga kemikalier i
onödan släpps ut i vår natur.
Ofta räcker det med
mikrofibertrasa, vatten och
miljömärkt diskmedel.

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.

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby i Lemland
0400

529430

LAGER
UTHYRES
i Bengtsböle i Lemland
0400

529430 / 040 7297108

Tankar efter stormen!
Lemlands kommun, Lumparlands kommun och
Lemland-Lumparlands församling
ordnar ett gemensamt tillfälle

torsdag 7.2.2019 kl. 17-20

i församlingshemmet Birgittagården
Prata av dig och ställ frågor om
stormskador, försäkringar, hjälpinsatser, krishantering mm.

Fritt samtal med kompetenta
personer på plats över en
kopp kaffe med bulle och
mingel.

Välkommen att samtala med
representanter för försäkringen,
skogsbruket, frivilliga brandkåren, Röda
korset, Lemlands kommun, Lumparlands
Pastorskansliet tel 34042
Lemlands kommun tel 34940
Lumparlands kommun tel 35900

”mellan himmel och jord”
Britta Gustafsson 80 år
utställning i Lemlands bibliotek

17.01.-28.02 2019
Välkomna!
Bibliotekets öppettider: tis & tors 9-13 18-20, onsdagar 9-15

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar 9–13 och 18–20
Onsdagar 9–15
Torsdagar 9–13 och 18–20

Välkomna!
Skolvägen 3, tel 34595.
biblioteket@lemland.ax

Nu hyr vi återigen ut samlingsrummet
i branddepån för möten och
sammanträden!
Det finns plats för ca 30 personer och
kostar 50€/gång
Kontakta Jonas Karlsson,
tel 0457 38 28 636 för mer
information och bokningar.

Sveagårdens matsedel

								

									
4-10 februari					

25 februari - 3 mars

Onsdag

Sjömansbiff, rödbeta				

Onsdag

Köttbullar, potatismos, lingonsylt

Lördag

Dagens fisk, potatis, sallad

Lördag

Dagens fisk, potatis, sallad

Måndag Lakkorv, potatismos, morötter			
Tisdag Dagens fisk, potatis, sallad

Måndag Fläsksås, potatis, rivna morötter
Tisdag Dagens fisk, potatis, sallad

Fredag

Fredag

Torsdag Grönkålssoppa och efterrätt			

Kyckling, ris, sallad				

Torsdag Viltskavsoppa och efterrätt

Fläskschnitzel, potatis, grönsaker

Söndag Plommonspäckad karré, potatis, sås, grönsaker
Söndag Biff stroganoff, potatis, rödbeta					
							
11-17 februari					4-10 mars

Måndag Makaronilåda, lingonsylt, grönsaker		
Tisdag Dagens fisk, potatis, sallad

Måndag Skinkfrestelse, rödbeta, sallad
Tisdag Dagens fisk, potatis, sallad

Fredag
Lördag

Fredag
Lördag

Onsdag

Bruna bönor med fläsk, morötter

Torsdag Korvsoppa och efterrätt			

Jägarbiff, potatisgratäng, grönsaker		
Dagens fisk, potatis, sås

Onsdag

Köttfärssås, pasta, potatis, sallad

Torsdag Potatis- och purjolökssoppa och efterrätt
Köttgryta, ris, grönsaker		
Dagens fisk, potatis, sallad

Söndag Oxrullader, potatis, sås, grönsaker			
Söndag Kalkon, potatis, grönsaker					
									
18-24 februari					

Måndag Korvås, potatis sallad				
Tisdag Dagens fisk, potatis, sås. sallad

Onsdag Pannbiff med lök, potatis, sallad				
Torsdag Fisksoppa och efterrätt			
Fredag

Lördag

Söndag

Kycklinggryta, ris, sallad			
Dagens fisk, potatis, sallad

Helstekt grisytterfilé, potatisgratäng, sallad

									

													

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

Vi söker nya medlemmar till Folkhälsan i Lemland.

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:

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 040-7625 859 eller viveca.mattson@aland.net

Hyr SOLKULLA i Flaka

Hej teaterintresserade!

VECKOSLUTSKURS FÖR
TEATERINTRESSERADE
13 ÅR - VUXNA
Här kommer en påminnelse om vårterminens
första teaterworkshop i Lemland.
Medis tar emot anmälningar, på:
www.mariehamn.ax/daghem-skola/medis/
eller telefon 53 16 20, kursnumret är 1071.
Kurs i skådespelarkonst och sceniskt
berättande med scenkonstpedagog
Grete Sneltvedt från Lumparland.
Under kursen ska vi arbeta medröst- och
rörelseövningar och scenisk gestaltning
Inga förkunskaper krävs!

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
Anita Eriksson, tel. (018) 35349.
Avbokning görs senast en vecka före, underlåtenhet debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

MORMORS Gröna Hus
En restaurang på landet

VI HAR ÖPPET
17-22.00
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000persontransporter
n ta upp till 3persontransporter
rullstolar/bil, högst 8 personer/bil.
Ring
såpersontransporter
kör vi!!! 018 32 000
15 års erfarenhet
med

g så kör vi!!! 018 32 000
Vi finns i Lumparsund!

Psssssst!
Ni vet väl om att iUNGo
har kvällsöppet
för åk 6-9 på
torsdagar 18-21?
Välkomna!

Kom och mys och ät en bit god
mat. Vi har en helt ny meny som
räcker fram till påsk! (www.mormors.ax)
Boka bord på:
boka@mormors.ax eller ring 0457-3450323
Föreningsmöte, släktkalas eller kompisgäng?
Vi välkomnar sällskap på 8-30 personer
övriga dagar.

Malin och Matz hälsar alla hjärtligt välkomna!

www.mormors.ax
Sjögrensgatan i Norrby, Skyltat efter kyrkan
(OBS! 9 februari har vi stängt p.g.a. resa)
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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

Vill du jobba som

KYRKGUIDE

i sommar?

Välkommen att anmäla dig via vår länk på hemsidan
www.lemland-lumparland.evl.fi som är öppen
15.2 — 15.3.2019

Vi söker dig som är tjänstvillig, ger ett vänligt bemötande och är beredd
att berätta om kyrkan på svenska, andra språk en merit.
Kyrkan är både en arbetsplats och ett unikt kulturarv som fordrar
respekt och finkänsla. En värdefull erfarenhet att ta med dig ut i livet.

Tankar efter stormen!
Lemlands kommun, Lumparlands kommun och
Lemland-Lumparlands församling
ordnar ett gemensamt tillfälle med öppet hus för alla kommuninvånare

torsdag 7.2.2019 kl. 17-20 i församlingshemmet Birgittagården
där du är Välkommen att prata av dig och ställa frågor.

Se skild annons här i bladet.
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
ANNAN INFORMATION

GUDSTJÄNSTER
Sön 3.2 kl. 11 Kyndelsmässa i Lumparlands kyrka, Benny Andersson,
Á Kiss, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Gemensamt Ansvar.

Sön 10.2 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, Benny Andersson, Á

Kiss, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Förbundet Kyrkans Ungdom.

Sön 17.2 kl. 11 Gudstjänst i Lumpar
-lands kyrka, Liisa Andersson, Kjell
Frisk, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Sv.Luth. Evangelieföreningen.

Sön 24.2 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, Liisa Andersson, Kjell
Frisk, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Bibelarbete i Kina.

Sön 3.3 kl. 11 Familjemässa i Lumparlands kyrka, Benny Andersson,
Á Kiss, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp.

NYTT!

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67. Helgledig mån-tisdag
ledig 16-26.2.
Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson
tel. 0405 76 38 07. I tjänst 16-26.2.
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770. Semester 15-27.2
Kantorns vikarie Kjell Frisk
tel. 0457 342 5552. Vikarie 15-27.2.
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
kompledig.
Församlingsvärdens vikarie
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand
tel. 0405 735 482

Morgonbön i kyrkan — en tusen år gammal nyhet!

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

Välkommen till morgonbön onsdag 6 mars kl. 9.00 i Lemlands kyrka
BA=Benny Andersson, LA=Liisa Andersson, AK=Ádám Kiss, VA=Viola Andersson, GE=Gunvor Ekstrand,
TS=Tua Storfors, JH=Johanna Häggblom, CJ=Christina Johansson.

Välkommen till vårt VECKOPROGRAM
ONSDAGAR
Sveagården kl. 13.30, den 13.2 HHN, 27.2 Andakt
Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.30 den 6.2, 20.2 och 6.3..
TORSDAGAR
Församlingshemmet Birgittagården Föräldra-barn-grupp varje torsdag kl. 9.30-11.30 JH
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, den 7.2 Andakt, 21.2 HHN, 7.3 Andakt.
FREDAGAR
Kapellhagen kl. 13.30, den 1.2 Andakt, 15.2 HHN, 1.3 Andakt.
Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 8.2, 22.2 och 8.3..

Min kyrka
12 är nära!

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Välkommen till

Föräldra-barn-gruppen

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

SPORTLOVSKOJ
i Lumparland, Furuborg
månagen den 18.02.2019 kl. 13-16.

Vi bjuder på ett
lätt mellis.
Så kom i håg att äta
lunch före du kommer.

Kläder efter väder. . . .
ändamålsenliga utekläder ett måste.
Obligatorisk anmälan senast fredag 13.2.2019 kl 21.
med kontaktuppgifter till vårdnadshavare och evt. allergier
via mess till 0457 3434 265
Välkomna hälsar barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
Välkommen med till

BiBeln i Fokus

onsdagen 20 februari kl. 19.00

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

Därefter tredje onsdag i månaden 20.3 och 17.4

TACK ALLA som skänkte vinster och understödde jullotteriet.
In kom 618,30€ som stöd och som frivillig gåva för maten.
Välkommen med till Missionskretsarnas hjälparbete

En liten sak som gör STOR skillnad

hälsar diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 0457 3441805
Välkommen till

HERRFIKA

onsdag 27.2 kl. 14
med hembakat från husmor
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
tillsammans med kyrkoherde Benny Andersson
Nästa gång onsdag 27.3
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

INSAMLINGEN
startar 3 februari och pågår under våren
Hjälpen går till mindre bemedlade barns och ungas skolgång och studier
60% av medlen går till Kyrkans utlandshjälps katastroffond och 40% via församlingen
och Kyrkans diakonifond till människor som hamnat i en svår ekonomisk situation.

Med din hjälp kan vi ta ett Gemensamt Ansvar för varandra
Kyrkans årliga
STORINSAMLING
till behövande borta och i närmiljön

Våra PRODUKTER finns att köpa i samband med olika
evenemang i församlingshemmet Birgittagården
Donera via bank:


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

Skicka ett SMS till:

Ref. nr. 305404

GSM nr. 16588

APU10 = (10€)

Ring till:

APU20 = (20€) fortsättningsvis
0600 1 7010 (10,26€ / samtal + LNA/MNA)
0600 1 7020 (20,28€ / samtal + LNA/MNA)

Mission och diakoni för
14 hjälp till behövande

