Glad vändag 14 februari!

Mikael Smeds har ordet
Det har nu gått 21 år sen jag började min anställning som kommundirektör i Lemland.
Jag kommer nu framöver att åta mig nya utmaningar med annan arbetsgivare och vill därför passa på att tacka
alla med en liten tillbakablick.
Det har varit en mycket intressant tid att få vara med och utveckla Lemland. Kommunen antog en vision 2020
som bl a satte som målsättning att år 2020 skall kommunen utgöra minst 2020 invånare.
Kommunens befolkning har vuxit med över 35 % på 20 år och senaste officiella invånarantalet per 31.12.2019 är
2059 invånare. Befolkningsökningen kräver att det investeras och byggs och utvecklas!
Bland de mest intressanta projekten har varit utvecklandet av nya bostadsområden i kommunen såsom Bergö,
Bengtsböle, Ressum, Björkudden, Langnäs och nu kommande Norråker området. Det är främst från dessa projekt
som den extra tillväxten kommer från.
Genomgående har kommunen haft investeringsprojekt, både stora o små. Saltkråkans daghem som senast
utbyggts och renoverats, känns bra med tanke på att Järsö-Nåtö området expanderat. Byggande av daghem
fortsätter även framöver, i den unga kommunen med befolkning om ca 25% under 18 år.
Lemland är en intressant kommun att jobba med. En stadig och ständig utveckling. Kommunen har en befolkning
med en öppen syn och stark delaktighet. Jag vill passa på att uppmana alla att vidhålla delaktigheten och att vara
aktiva i politiska organ och kommittéer, både kvinnor o män och jag vill uppmuntra alla unga att vara politiskt
delaktiga. Det är en av grundstommarna för att samhället skall utvecklas.
Jag önskar Lemland all lycka o välgång i framtiden och riktar ett riktigt stort tack till alla, för förtroendet genom
åren. Speciellt tack till kommunens all personal och förtroendevalda för samarbetet!
Med vänlig hälsning
Kommundirektör
Mikael Smeds

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

3.2

Måndag

19.00

12.2

Onsdag

18.00 –
19.30

17.2

Måndag

19.00

26.2

Onsdag

18.00 –
19.30

AKTIVITET

PLATS

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!
Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
18 februari 2020

KONTAKT

Jonas Karlsson
0457 382 8636
Simon Söderlund
0457 553 4362
Jonas Karlsson
0457 382 8636

BLI MEDLEM
Branddepån
Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

BLI MEDLEM

BLI MEDLEM

Handlingarna ska inlämnas 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.

AFFÄRSLOKALER

LAGER

UTHYRES

UTHYRES

i Söderby i Lemland

i Bengtsböle i Lemland

0400 529430

0400

529430 / 040 7297108

Återvinningscentralen i Bengtsböle
Öppet under vinterhalvåret(oktober-mars) helgfria:
Måndagar kl 16-20
Torsdagar 18-20
Första helgfria lördagen i månaden 10-13.

Vill Du vara med i kommunens äldreråd?
Lämna i så fall in en
intresseanmälan!

För att väljas in i äldrerådet behöver
Du vara 65 år eller äldre och vara
intresserad av att engagera Dig i
frågor som berör den äldre
befolkningen i Lemland.
Äldrerådet består av fyra ledamöter
som vart fjärde år utses av socialnämnden i Lemland.
Om Du är intresserad:
kontakta socialkansliets administratör
Marléne Lundberg, tfn 349 440,
epost:marlene.lundberg@lemland.ax
Socialnämnden i Lemland

Ny på jobbet, Kommungården:
Kommundirektör Julia Lindfors (tillträder mars 2020)
tel: 349 421
e-post: julia.lindfors@lemland.ax

Ekonomichef Jennica Martelin

~~

Lemlands kommuns
ÄLDRERÅD:
Gun Holmström, ordförande,
tel. 040 8415666
Lennart Elffors, tel. 040 5534512
Sven Sundström, tel. 040 0537060

tel: 349 424
e-post: jennica.martelin@lemland.ax

Teknisk chef Jacob Nordlund
tel: 349 433
e-post: jacob.nordlund@lemland.ax

Vi finns på Facebook!

Fotvård på Sveagården
Camilla Jaredal-Holm.

Personalsekreterare Elin Langels
tel: 349 422
e-post: elin.langels@lemland.ax
Administratör tekniska kansliet
Cecilia Häggblom Glandberger
tel: 349 431
e-post: cecilia.glandberger@lemland.ax

Ring och boka på tel: 0457-342 59 74

Fredag 21 februari 2020
Camilla tar emot bankkort,
kontanter eller fakturerar

Är du intresserad av att jobba som timvikarie inom barnomsorgen i
Lemlands kommun?
Att jobba med barn på dagis är ett ansvarsfullt arbete som ger massor med stimulans.
Det är ett omväxlande och ansvarsfullt arbete som sker tillsammans med andra vuxna
och barn. Lek och samspel sker hela tiden. Vi är stolta över verksamheten och vi vill att
våra barn och vårdnadshavare ska känna sig trygga med våra vikarier i alla sammanhang.
För att vara aktuell som timvikarie hos oss måste du vara intresserad av barn, kunna ta
initiativ och se dig själv som en god förebild. Du ska även:
•

Ha fyllt 18 år

•

Kunna visa upp ett utdrag ur straffregistret

•

Kunna ta dig till ett daghem med kort varsel

•

Ha möjlighet att arbeta utomhus och ha kläder för både ute- och innemiljö

•

Vilja att ta ansvar för aktuella arbetsuppgifter

•

Vi värdesätter att du är lättlärd, flexibel och att du har en positiv inställning.

•

Om du är intresserad av kortare inhopp inom så ta kontakt genom att skicka ett
mail till oss med följande uppgifter:
- Din utbildning
- Din arbetserfarenhet
- Tiden du kan vikariera
- Kontaktuppgifter
(telefon, e-postadress m.m.)

Ansökan skall skickas till respektive enhet:
Bullerboda: cia.rogard@lemland.ax
Söderhagen: jenny.husell@lemland.ax
Saltkråkan: maria.klefborg-orblom@lemland.ax
Solkatten: carina.westergard@lemland.ax
Gullvivan: cecilia.lind@lemland.ax

Dagverksamhetens program på Sveagården

för närståendevårdtagare, närståendevårdare och hemserviceklienter.
05.02.2019
		
19.02.2020
		

JUKEBOX/MUSIKÖNSKESTUND + Matts Stenlund framför
monologen ”Hönshuset”
Vi bakar något gott, sedan blir det BIBLIOTEKSBESÖK
med fikastund.

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

Välkomna på
Bingo med
vinstchanser.
Psssssst!
Ni vet väl om att iUNGo
har kvällsöppet
för åk 6-9 på
tisdagar och torsdagar
18-21?
Välkomna!

Tisdag 19 februari kl.13.00 spelar vi bingo i

café Svea på 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

Prova på tillfälle!
Boule i Valbohallen
Den 8 februari kl 13-15 i Valbohallen

Matts Stenlund framför monolgen

Intresserade, ung som gammal
kom och prova på.

av Joel Pettersson på Sveagården

Vid frågor kontakta:
Roseboule
Lennart Elffors
040 5534 512

”Hönshuset”

onsdagen den 5 februari kl 13.00
Vi serverar kaffe med dopp,
det kostar 5€
Lemlands pensionärer är välkomna!
Följ gärna
Sveagården Lemland
på Facebook

MILJÖTIPS

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
B ä s t a fa s t ig h e t s ä g a re

Som ägare till byggnader är det din skyldighet att tillse att
byggnaden inte lämnas att förfalla. Ödebyggnader kan utgöra
risk för personskador och förfular framför allt miljön, speciellt
om byggnaderna ligger i närheten av allmänna vägar.
Det är en kommunal uppgift att tillse att byggnader inte förfaller samt att gårdsmiljöer är snygga
och prydliga.
Byggnads- och miljönämnden vill på detta sätt uppmana alla fastighetsägare att ta sitt ansvar för den
bebyggda miljön i kommunen, att byggnader inte förfaller samt att gårdsmiljöer hålls snygga och
prydliga.

Litteratureftermiddag
på

Skeppargården Pellas
Söndag 23 februari kl 14
Niclas Lantz

läser ur Pamela Erikssons
”Hertiginnans sista resa” och
Ulla-Lena Lundbergs
”Marsipansoldaten” och ”Is”.
Båda författare har sina
rötter på Pellas och har stor
betydelse för Pellas som
museum.
Servering.
Välkomna!

www.skeppargardenpellas.ax

Garner och symaskin
Vi har startat upp en handarbetsgrupp på
Sveagården och vi tar gärna emot garner
av alla de slag.
Vi söker även efter en symaskin i bra skick.
Kontakta Rosita eller Andréa tel. 34228.
Vi kan även hämta.
Tack på förhand.

Akvarellutställningen

Målarglädje
6.2-12.3 2020

I augusti 2019 samlades en grupp
åländska akvarellister för en kurs
med den svenska konstnären
Gun Johansson från Varberg.
Utställningen i Lemlands bibliotek
visar den gemensamma
“Målarglädje” som deltagarna
kände under kursen. Kursen hölls
i Södra Lemlands
Marthaförenings lokal Solkulla i
Lemland.
Deltagarna i utställningen är:
Berit Gustafsson
Eivor Johansson
Maria Knutsson
Rose-Marie Lampi
Kerstin Leman
Eila Takkunen
Leila Öhman
Vernissage hålls den
6.2 2020 kl.18.00.

Sveagårdens matsedel februari
		

								
3-9 februari					
24 februari - 1 mars

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Stuvad spenat med rökt kassler		
Dagens fisk
Leverbiff med potatis, sås och morötter		
Ärtsoppa och efterrätt			
Kyckling, ris och sallad
Dagens fisk
Skinkstek, potatis, sås och grönsaker

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

10-16 februari					2-8 mars
Måndag Ungskorv med potatismos och morötter		
Måndag
Tisdag Dagens fisk
Tisdag
Onsdag Stekt strömming				
Onsdag
Torsdag Kycklingsoppa och efterrätt			
Torsdag
Fredag Kåldolmar, potatis och morötter
Fredag
Lördag Dagens fisk
Lördag
Söndag Oxrullader, potatis, sås och grönsaker		
Söndag

Grönsakspytt och sallad
Dagens fisk
Moussaka med ris och sallad
Korvsoppa och efterrätt
Fläskfilé i ugnen med potatis
Dagens fisk
Grisfilé med dragonsenapssås
Tacogratäng
Dagens fisk
Grönsaksbiffar med potatis
Spenatsoppa med ägg, efterrätt
Kycklingfilé med ris och grönsaker
Dagens fisk
Porterstek med potatis och grönsaker

17-23 februari								
Måndag Skinkfrestelse								
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Stuvade makaroner och stekt korv		
Torsdag Nikkaloukta soppa och efterrätt		
Fredag Flygande Jakob, ris och sallad			
Lördag Dagens fisk
Söndag Slottsstek, potatis, sås och grönsaker		

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.
									
									
				

Välkomna

hälsar personalen vid 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.

olika övningar

Tillfällena leds av kommunens fritidsle
Nina Forsman

Seniorgym

0457-3799067 eller nina.forsman@lemla

VAR? Valbohallens gym
NÄR? Onsdagar kl 10.00 med star t 5
febr uari (och 10 veckor framåt)
FÖR VEM? Kommunens seniorer (60+)
Vi går igenom maskiner na samt teknik och
olika övningar
Tillfällena leds av kommunens fritidsledare
Nina Forsman
0457-3799067 eller nina.forsman@lemland.ax

ordnar

CIRKELTRÄNING PÅ
NORRKULLA, JÄRSÖ
TISDAGAR KL 19-20, januari - april
Vi använder oss av gummiband, miniband
och egen kropssvikt. Det blir en rejäl
och skonsam genomkörare för hela
kroppen med övningar som kan anpassas
till din egen förmåga.
Gummiband finns att låna,
tag med egen matta.
Ledare:
Malin Svedberg och Mikaela Weckman
Ingen anmälan, drop-in.
Kostnad: 5€/tillfälle (faktureras vid
terminens slut)

BLI MEDLEM
BLI MEDLEM
BLI MEDLEM

Stöd Lemlands Frivilliga
Brandkår men en inbetalning
om 10€/hushåll eller
34€/företag
till kontonummer
FI39 660 1000 112 7562
Nästa infoblad utkommer

2 mars

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

20 februari

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

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

Ålands Simförening har lediga platser
vårterminen, lördagar på Mariebad:
Babysim kl.10.30-11.00 150€/termin
Småbarnssim för 1-3åringar kl.11.00-11.30 150€/
termin
Familjesim kl.11.30-12.15 för 150€/termin
Även Drop-in på lördagen kl.12.15-13.00 för barn
mellan 3månader och sju år.
Det kostar 10€ per barn och förälder, samt 5€ för
eventuella syskon., betalas på plats med bankkort.
I samtliga grupper är förälder och barn i vattnet
med ledaren.
Finns även ströplatser lediga i simlekis, simskola,
teknikskola, märkesgrupp och ungdomsgrupp!

Anmälan görs till: info@asf.ax

Henny Hammar-Eriksson, verksamhetsledare ÅSF

Äger man ingen egen utrustning kan man hyra hos t.ex. Larssons vattensport
Varma kläder samt en positiv attityd är även bra att ha med sig :)
Slalomskola Obs! meddela detta när du anmäler dig
Ni tar er själva till och från Germundö Tips! Kolla samåkning med en kompis
Hela dagen kostar 15€ kontant bet. på plats (liftkort, aktiviteter, lunch och ett mellanmål ingår)
Obs! Vid dåligt väder (=ingen snö i backen) ordnar vi en aktivitetsdag i Vikingahallen. Dagen
kostar då
å 5€ Mer information om detta kommer till redan anmälda efter sista anmälningsdag.

ÅK
ÅK 4-7
4-7

PS! Det är bra att ha en gällande fritidsförsäkring

AAnmäl dig och ev. matallergier till din egen fritidsledare senast 6/2 kl. 16.00!
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kaj.backas@hammarland.ax
Hammarland
Kaj Backas
Backas till din egen
0457 3424428
kaj.backas@hammarland.ax
Lemland/Lumparland Nina
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Sund
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0457/3457661
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jan.kankkonen@mariehamn.ax
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Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f
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gånger. Det är enbart möjligt att
Anders Berndtsson
0457-3749849
Hammarland
Kaj Backas
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betala din personliga del av kostnaden, den andra delen av kostnaden betalas kontant eller med kort
Kaj Backas 0457-3799067
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LemlandHammarland
Nina Forsman
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alternativt faktureras .
Lemland
Nina Forsman
0457-3799067
nina.forsman@lemland.ax
/Lumparland
Bokningar sker via fritidskansliet per mejl bokning@lemland.ax eller
/Lumparland
telefon 0457 3799 067.

Om du vill se vilka tider som finns tillgängliga kan du gå in på http://fri.lemland.ax/bokning/
Lemlands biblioteks öppettider är:
Tisdag och torsdag 9-13, 18-20
Onsdag 9-15

OBS! Du kan även köpa gymkort till Valbohallen
med friskvårdskuponger.
Det gör du på Lemlands bibliotek

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.ax
som är öppen 15.2 — 15.3.2020

Vi söker sex tjänstvilliga ungdomar som kan berätta om kyrkan.
Du skall vara konfirmerad, tala svenska, andra språk
och hjälpledarutbildning en merit.

St Olavs sjöled går passligt nog rakt ige-

nom sjöfartsförsamlingen där kyrkorna och
Lemlandsleden är en del av vandringen och
målet mot Nidaros domkyrka i Trondheim.

Pilgrimslederna sedan medeltiden går utifrån de fyra vädersträcken: I öst Jerusalem,
i syd Rom, i väst Santiago de Compostela och i norr Trondheim i Norge. Gamla landoch vattenleder återställs. Leden över Åland har genom projektet St Olav Waterway blivit certifierad som europeisk kulturväg. Olavkorset ovan syns som riktmärke.
Intresset att pilgrimsvandra ökar, trenden vänder mot norr. Behovet av boenden och
matställen samt intresset för lokal kultur och hantverk växer. Hållbarhet och miljötänk är
vandrarens sju ledord: Långsam, bekymmerslös, andlig, tyst, delande, enkel, fri.
Vandring 9.2 kl. 8.45
från Amalias i Granboda
8 km längs cykelvägen, Gl. Krogstadvägen till Lumparlands kyrka.
Se gudstjänsten 9.2. Info Mar gareta Flink tel. 0407 517 862.

Nordiskt seminarium i Mariehamn
5-6.2 på Rest.-skolan och Alandica.

St Olofs kapellet

Föreläsningar och grupparbeten hur vi
utvecklar den besöksnäring som uppstår i
anslutning till pilgrimsvandringen. Se
annons i tidningarna. Facebook, events.
Anmälan: ester.laurell@regeringen.ax

Aftonbön VESPER i Lemlands kyrka

I aftonljusets sken följer vi tidebönen Vesper där vi växelläser ur psaltaren, Bibelns egen
bönebok, och sjunger hymner med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss.
Möjlighet till förbön och en stilla stund för eftertanke i en fridfull omgivning.

Välkommen till Vesper onsdag 5 februari kl. 18 i Lemlands kyrka.
Nästa ggr Vesper 4 mars och 1 april med Bibel och bön i fokus, se ruta.

Februari 2020
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER

ANNAN INFORMATION

Sön 2.2 kl. 11 Kyndelsmässodagen
Taizémässa i Lemlands kyrka, Benny

Andersson, Á Kiss. Kollekt: Gemensamt Ansvar

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67. (Ledig 15.2-3.3)
Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson
tel. 0405 76 38 07. Vik. 15.2-3.3)
(

Vandring 9.2 kl. 8.45 från Amalias i
Kyrkoherdens vikarie Mårten Andersson
Granboda, 8 km längs cykelvägen, gl Krogstadväg
tel. 0503 025 825. (Vik. 8.3)
till kyrkan Info Margareta Flink tel. 0407 517 862.
Sön 9.2 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka, Benny Andersson, Ádám

Kiss. Kollekt: Sång– och musikverksamhet genom
Förbundet Kyrkans Ungdom.

Sön 16.2 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, Liisa Andersson, Kjell Frisk.

Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom.

Sön 23.2 kl. 18 Gudstjänst i Lumparlands kyrka, Liisa Andersson, Kjell

Frisk. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Sön 1.3 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, Liisa Andersson, Á Kiss.

Kollekt: Finska Bibelsällskapet, för biblar till Kina.

Kantor Ádám Kiss (Ledig 14-23.2)
tel. 0457 343 1770.

Kantorns vikarie Kjell Frisk (vik. 14-23.2)
tel. 0457 342 5552
Diakoniarbetare Tua Storfors
Telefontid:
tisdag och torsdag kl. 10-12,
tel. 0457 344 18 05
Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265.
Kyrkvärdar
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand
tel. 0405 735 482
Församlingsmästarens vikarie
Karl Fredrik Söderman
tel. 0457 548 3281

BiBel och bön i Fokus
onsdag 4 mars kl. 18.30 i Lemlands kyrka.
Vi börjar med lätt servering. Samtal med kyrkoherde Benny Andersson
och diakoniarbetare Tua Storfors.
ONSDAGAR

VÄLKOMMEN med till vårt VECKOPROGRAM

Sveagården kl. 14, den 12.2 HHN, 26.2 Andakt, 11.3 HHN.
Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.00 den 5.2, 19.2 och 4.3.

TORSDAGAR

Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdagar kl. 9.30-11.30 (Ej sportlovet)
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, den 6.2 HHN, 20.2 Andakt, 5.3 HHN.

FREDAGAR

Kapellhagen kl. 13.30, den 14.2 HHN, 28.2 Andakt, 13.3 HHN.
Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 7.2, 21.2 och 6.3.

Min kyrka
14 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 smek, och sjung och gung
Nästa ggr 6.2, 13.2, (ej sportlovet) 27.2, 5.3, 12.3
barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

För kännedom gällande Hjälpledarskolningshelg
7-9.2 i församlingshemmet Birgittagården i Lemland

Ungkväll ordnas en gång/mån i Jomala församling
Nästa gång fredag kväll 28.2 kl. 18

Välkommen till

HERRFIKA

onsdag 26.2 kl. 14
med hembakat från husmor
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
tillsammans med prosten Benny Andersson
Nästa gång 25.3

Hej!
Jag tackar för tiden som ekonomichef i församlingen! Hela åtta och ett halvt år har jag fått arbeta
med ekonomi- och personalförvaltning dvs siffror, budget, bokslut, personal, fastigheter m.m.
Jag har tyckt mycket om mitt arbete som har varit utvecklande och intressant, och jag har trivts väldigt bra
med mina fina arbetskamrater!!
Från första mars börjar pensionärsåren, så jag hoppas att jag skall hålla
mej frisk och kan njuta av friheten,
kunna vara mycket ute och ägna mej
åt mina egna intressen!
Allt gott!
Inger Andersson

www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet/infoblad
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RÅDJURSSOPPA och Ålands pannkaka
i KAPELLHAGEN torsdag 5.3

kl. 16-18

i BIRGITTAGÅRDEN torsdag 12.3

kl. 17-19

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!

INSAMLINGEN 70 år

Ver ksamhet sedan 1950

Hjälpen går till föräldraskapet
För att stärka relationen mellan föräldrar och barn på Åland och i u-länder.

60% av medlen går till Kyrkans Utlandshjälp och 40% via församlingen.

Välkommen att understöda på olika sätt:
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


Ref. nr. 305404

Telefon/SMS till GSM 16588
APU10 = (10€)
APU20 = (20€) fortsättningsvis

Är du intresserad av samtal och själavård i förtroende?
Gratis utbildning för FRIVILLIGA
lördag 29.2 kl. 10-16.30 i Birgittagården i Lemland

Vi berör bl.a. beroendeskap, relationer, ensamhet, etik. Lunch till självkostnadspris.

Välkommen och anmäl dig senast 16.2 till e-post: sara.gronqvist@evl.fi

Mission och diakoni för hjälp till behövande
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