Är Du intresserad av miljöfrågor?
Lemlands kommun har som målsättning att utveckla
effektiva hållbarhetslösningar i kommunens
verksamhet. Därför söker vi nu medlemmar till en
arbetsgrupp som kan ta fram en miljöpolicy för
kommunen.
Vänligen anmäl Ditt intresse till info@lemland.ax
senast fredagen den 26 februari 2021.

onsdagen den 17 februari 2021

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder

kl 19.00, plats meddelas senare

tisdag den 16 februari

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

Handlingarna skall inlämnas i
god tid före mötet.

Kommunfullmäktige sammanträder

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

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

1.2

Måndag

19.00

3.2

Onsdag

18.00 –
19.30

15.2

Måndag

19.00

17.2

Onsdag

17.2

Onsdag

KONTAKT

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Meddelas senare

Kommunkansliet
34940

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

Bengtsböle återvinningscentral

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

OBS! Träavfall och ris får inte
lämnas utanför Bengtsböle
återvinningsstation

Använd e-faktura!
Lemlands kommun har möjlighet att både ta emot och sända e-fakturor på ett
smidigt och miljövänligt sätt!
Om du som privatperson vill att kommunen sänder e-faktura istället för
pappersfaktura ska du ta tjänsten i bruk via din nätbank.
Du behöver ha din senaste pappersfaktura till hands för att kunna ge uppgifter
om referensnummer och kundnummer. Vid närmare frågor, kontakta din bank
eller kommunkansliet.
Om du eller ditt företag vill sända e-faktura till kommunen behöver ni följande
uppgifter:
FO-nummer: 0205034-3
E-fakturaadress: FI6366100000012062
Nätoperatör: Ålandsbanken Abp
Förmedlarbeteckning: AABAFI22

Är Du mellan 12-19 år och bor i Lemland?
Är Du intresserad av att delta i samhällslivet
och påverka i frågor som rör ungdomar?

Nu har Du möjlighet att
anmäla dig till ungdomsrådet
i Lemland! (OBS! förlängd
anmälningstid)

Ungdomsrådets uppgifter:
•

Höras gällande frågor som berör
ungdomar i Lemlands kommun.

•

Ta initiativ till, göra framställningar och
avge utlåtanden och
rekommendationer i ungdomsfrågor.

•

Främja ungdomars deltagande i olika
föreningars och kommunala
verksamheter såsom ungdoms-,
idrotts-, fritids- och kulturverksamhet.

•

Följa med den yngre befolkningens
behov och föreslå aktiviteter som riktar
sig till ungdomar i kommunen.

•

Initiera nya idéer angående
utvecklandet av barn- och ungdomsverksamheten.

Tveka inte! Skicka intresseanmälan
till info@lemland.ax senast den 26.02.2021.
Läs mer om ungdomsrådet på kommunens
hemsida www.lemland.ax.

Taina Dalberg ställer ut

”Småkryp”
4.2-1.4.2021 i Lemlands bibliotek
Vernissage 4.2 kl 18-20

VÄLKOMNA!
Nästa infoblad utkommer

1 mars

Deadline för nästa infoblad är 18 februari
Material lämnas till: infobladet@lemland.ax
eller Lemlands bibliotek,
Skolvägen 3,AX-22610 Lemland.
Kontaktperson Cia Numelin tel 34595

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

Torsdag 18 februari
Camilla tar emot bankkort,
kontanter eller fakturerar
Fotvården är tillsvidare i lägenhet nr 6 med
egen ingång.

Sveagårdens matsedel februari

									

								

1-7 februari					22-28 februari
Måndag Makaronilåda med vitkålssallad 		
Måndag Köttfärssås, pasta och sallad
Tisdag Dagens fisk
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Biff Lindström, sås, potatis och sallad
Onsdag Pannbiff med lök och potatismos			
Torsdag Korvsoppa och efterrätt
		
Torsdag Fisksoppa och efterrätt
Fredag Kyckling, ris, sås och sallad		
Fredag Kyckling, sås, ris och sallad
Lördag Dagens fisk
Lördag Dagens fisk
Söndag Slottsstek med potatis och grönsaker
Söndag Fläskkotletter, potatis, sås och grönsaker
8-14						1-7 mars
Måndag Korvstroganoff med ris och rivna morötter
Måndag
Tisdag Dagens fisk
Tisdag
Onsdag Köttfärslimpa med sås och potatis		
Onsdag
Torsdag Minestronesoppa på kyckling och efterrätt
Torsdag
Fredag Fläskschnitzel med potatis och sås		
Fredag
Lördag Dagens fisk
Lördag
Söndag Kalops med potatis och morötter		
Söndag

Ugnskorv med potatis och rivna morötter
Dagens fisk
Lasagne och sallad
Spenatsoppa med ägghalvor
Leverbiff med potatismos och lingon
Dagens fisk
Biffgryta med sallad

15-21 februari					
Måndag Fläsksås, potatis och sallad					
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Köttbullar och potatismos			
Torsdag Broccolisoppa och efterrätt			
Fredag Lever Anglais med potatis och lingon			
Lördag Dagens fisk
Söndag Porterstek				

Lunchbesöken vid Sveagården är inställda tillsvidare.
Är				
du över 80 år kan du få din matportion hemlevererad. Nya kunder ringer
hemserviceledaren
för överenskommelse om hemkörning tel 018-34228, vardagar.
								
Ring direkt till köket vid bokning, avbokning och andra ärende som gäller matutkörningen
tel 018-34218, alla dagar 9-17.

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.

Miljötips
från byggnads ochmiljönämnden
Tomgångskörning orsakar onödiga utsläpp
och kan ge hälsobesvär. Där gäller regeln
om max en minuts tomgångskörning på
Åland. Ett tips till bilägare för att minska
utsläppen vintertid är att använda sig av
motorvärmare för att värma upp bilen.

STRANDTOMT
Strandtomt med eller utan
hus i Lemland köpes!
Kontakta: Mathias Eriksson tel 0457
3432 994
eller isabella.hongell@hotmail.com

Vårens mediskurser och först med start
21 februari:
Fotokomposition för nybörjare
Mars:
Doga - Yoga för hunden
Hemvetebakning
April:
Pilflätning med Leif
Hundrelationsboosten
Kreativ skrivarhelg
Kreativ skrivarhelg fortsättning
Anmälan till:
Medis kansli tel 018-531 620
eller hemsidan www.medis.ax
Välkomna!
AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby i Lemland
0400 529430

LAGER
UTHYRES

BLI iMEDLEM
Bengtsböle i Lemland
0400

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.

529430 / 040 7297108

BLIBLI
MEDLEM
MEDLEM

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar 9–13 och 18–20
Onsdagar 9–15
Torsdagar 9–13 och 18–20
För att låna om och reservera
böcker gå in på www.bibliotek.ax,
Klicka på Mina sidor, logga in med
lånekortsnummer och pin-kod. Kom
ihåg att ändra hämtställe om du
vill hämta böckerna i Lemland!

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.

Vi finns på Skolvägen 3, tel 34595
e-post biblioteket@lemland.ax

Varmt välkomna!

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

Vi finns på:

Din specialist för Färdtjänst

DinDin
specialist
för för
Färdtjänst
specialist
Färdtjänst
Din
specialist
Din
specialist
för
FPA
Din specialist för FPAför FPA
Din
specialist
för
Färdtjänst
Skeppargården Pellas
Din
specialist
för Rullstolskörning
DinFPA
specialist
för för
Rullstolskörning
Din
specialist
Rullstolskörning
Din
specialist
för
Fest– och möteslokal
DinDin
specialist
för för
Gruppkörning
specialist
Gruppkörning
Din
specialist
för Gruppkörning

Din specialist
i gammaldags, hemtrevlig
miljö
MangårdsbyggnadenDin
500specialist
euro

för Rullstolskörning
Vi har
44toppmoderna
Färdtjänstbilar
till ert
har
toppmoderna
Färdtjänstbilar
Vi har
4har
toppmoderna
Färdtjänstbilar
till förfogande
ert förfogan
för
Gruppkörning
Vi
4
toppmoderna
Färdtjänstbilar
t
till
ert
förfogande
(max
8
personer).
(max
8 personer).
(max
8 personer).
för lugna tillställningar, ca 50 pers.,
(max
8 personer).
Vi kan
ta
upp
till
3tillrullstolar/bil,
högst
8 personer/bil.
Vi kan
ta upp
3 rullstolar/bil,
högst
8 personer/bil
Vi har
4 toppmoderna
till ert
förfogande
t.ex. födelsedagsmottagning,
möten
Vi kan taFärdtjänstbilar
upp till 3 rullstolar/bil.
Vi
kan
ta
upp
till
3
rullstolar/bil,
högst 8
Vi har
15 års
erfarenhet
medmed
persontransporter
Vi har
15 års
erfarenhet
persontransporter
Ladugården 400(max
euro 8 personer).
Vi har 15
års erfarenhet
med
Vi så
har
15
års
erfarenhet
med persontra
för större fester och kalas,
Vi kan ta upp tillRing
3 rullstolar/bil,
högst
832
personer/bil.
så
kör
vi!!!vi!!!
018
000
Ring
kör
018
32
000

t.ex. bröllop, max 110 personer.
Vi har
15 års
För information och bokning
kontakta
husmor Freya Darby
freya.darby@gmail.com 04573134012
www.skeppargardenpellas.ax

persontransporter

erfarenhet
medså
persontransporter
Ring
kör vi!!! 018

Ring så kör vi!!! 018 32 000

Vi finns i Lumparsund!

32 000

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 12.2 — 15.3.2021
Vi söker sex tjänstvilliga guider förutom sommarextra.
Du skall vara konfirmerad och tala svenska.
Andra språk och hjälpledarutbildning en merit.
Alla åldrar beaktas.

Kyrkan är en unik arbetsplats och ett unikt kulturarv
som fordrar respekt och finkänsla.
Denna arbetserfarenhet är en värdefull barlast att ta med dig ut i livet.

Tänk om porten kunde tala.
Den nyrenoverade porten in till

Lemlands kyrka och kyrkogård är på plats igen.
Denna vackra, gedigna port
har generationer före oss passerat
i livets viktigaste skeenden.

Välkommen in.

Aftonbön VESPER i Lemlands kyrka
I aftonljusets sken följer vi tidebönen Vesper där vi växelläser ur Psaltaren, Bibelns egen
bönbok, och sjunger hymner med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och
diakoniarbetare Tua Storfors. Möjlighet till förbön och en stilla stund i en fridfull omgivning.

Välkommen till Vesper onsdag 3 februari kl. 18 i Lemlands kyrka.
Nästa gång 3 mars. Kvällste och samtal efteråt. Alla välkomna.

Februari 2021
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER

ANNAN INFORMATION
Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67 (Ledig 19-28.2)

Välkommen igen. Kyrkorna är öppna
för 20 besökare. Avstånd på 1-2 m gäller
och varannan bänkrad används. Handsprit
och munskydd finns till handa.

Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén
tel. 0457 344 9037
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770
Kantorns vikarie Carl Micael Dan
tel. 0457 526 7489

Sön 7.2 kl. 11 Kyndelsmässodagen
gudstjänst i Lemlands kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Gemensamt Ansvar.

Diakoniarbetare Tua Storfors
Telefontid:
tisdag och torsdag kl. 10-12
tel. 0457 344 18 05

Sön 14.2 kl. 11 Fastlagssöndagen gudstjänst i Lumparlands kyrka, Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälps Katastroffond.

Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265

Sön 21.2 kl. 11 Högmässa i Lemlands
kyrka, 1 sön i fastan, Roger Syrén,
Ádám Kiss. Kollekt: Finska Bibelsällskapet.

Kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor
Ekstrand tel. 0405 735 482

Sön 28.2 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka, 2 sön i fastan, Roger
Syrén, Ádám Kiss. Kollekt: Församlingsförbundet.

Församlingsmästare
Karl-Fredrik Söderman
tel. 0457 548 3281

Sön 07.03 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands
kyrka, 3 sön i fastan, Roger Syrén,
Ádám Kiss. Kollekt: Gemensamt Ansvar.

Husmor Christina Johansson
Birgittagården tel. 34382 / 0407 255 699

Information Maiken Poulsen Englund
tel. 34042

VÄLKOMMEN med till vårt VECKOPROGRAM
Församlingen besöker bl.a. äldreboenden för gemensam samvaro och enskilda samtal i förtroende. Hör gärna av dig.
ONSDAGAR

Sveagården kl. 13.30, den 10.2 Andakt, 24.2 HHN, 10.3 Andakt.
Gemensamma kretsar i Birgittagården kl. 13.30 udda veckor.

HHN, Herrens Heliga
Nattvard,
kyrkoherde Benny Andersson,
vikarie Roger Syrén, kyrkoherde
em.
Andakt och kretsar diakoni
-arbetare Tua Storfors

TORSDAGAR

Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdag kl. 9.30-11.30 (Ej sportlov) Kantor Ádám Kiss
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, 11.2 Andakt, 25.2 HHN, 11.3 Andakt.
Församlingsvärdinnor
Viola Andersson och
FREDAGAR
Gunvor Ekstrand
Kapellhagen kl. 14, den 12.2 Andakt, 26.2 HHN, 12.3 Andakt.
Kapellkretsen för boende kl. 14 udda veckor.
Husmor Christina Johansson

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

I kyrkans tro ryms mitt liv
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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 4/11/18 feb (ej sportlovet) och 4 mars
barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom tel. 04573434265

För kännedom Hjälpledarskolningsdag 13.2
Ungkväll ordnas en gång/mån i Jomala församling
Nästa gång fredag kväll 5.2 kl. 18

Välkommen till en hemtrevlig

HERRFIKA

onsdag 24.2 kl. 14

med hembakat av husmor
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland.
Gäst Karl-Fredrik Söderman
Nästa gång 24.3

I pandemins spår lider det uppriktiga samtalet.
Saknar du någon att prata med i för troende?
Du är inte den enda. Tveka inte att ta kontakt
om ensamhet, beroendeskap, relationer, etik mm.

Ring 0400 22 11 90, öppet alla dagar kl. 20-23 för själavård. Det finns även
CHATT och NÄTJOUR. Mer info direkt länkat till ROSA RUTAN på hemsidan.

www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet/infoblad
9

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

sätter i år fokus på äldre i fattigdom
på Åland, i Finland och ute i världen.
60% av medlen går till Kyrkans Utlandshjälp
och 40% till församlingen.
Insamlingen pågår tills 31.8.2021

Länk till MOBILEPAY direkt till
församlingens konto finns på hemsidan
www.lemland-lumpar land.evl.ax
Tack för ditt bidrag, det behövs.

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 16588
APU10 = (10€)
APU20 = (20€) osv.

Mission och diakoni10för hjälp till behövande

Så klokt och så frimodigt, red.

Insamlingstillstånd på ÅLAND ÅLR 2020/4355 gäller tills 31.8.2021

NYTT! ”Å andra sidan .. ” är en ruta för olika tankar, perspektiv, tips mm. Hoppas den kan vara till inspiration.
”Jag vill leva ut min tro så att den syns — inte för att trampa folk på tårna, utan för att vara ärlig” säger Jonas Jansson som har

Gemensamt Ansvar

Downs syndrom i tidskriften Sändebudet nr. 1 - 2021.

Storinsamlingen

