Kommunen informerar

Kommunstyrelsen beslöt vid sitt sammanträde den 29 mars 2021 att framlägga ett förslag till detaljplan
för delar av Norråkerområdet i Järsö by jämte beskrivning till allmänt påseende under 30 dagar. Förslaget
finns framlagt på kommunens elektroniska anslagstavla under tiden
19 april – 19 maj 2021. Under samma tid finns förslaget även tillgängligt på kommunkansliet i Lemland.
Se bifogat meddelande!
Kommunens stipendier till högskolestuderande har bland nio sökanden tilldelats Michaela Thalén och
Dennis Rosenberg. Vi gratulerar!
Nu är det åter dags att utse Årets lemlänning! Förslag till kandidater kan lämnas per e-post till
info@lemland.ax eller skriftligen i kommunkansliets och bibliotekets postlådor,
senast den 31 maj 2021.
Kommunvimpeln finns till salu på Kommungården som har öppet vardagar kl 9.00 – 15.00 samt på Lemlands bibliotek under öppettiderna tisdagar kl 9.00 -13.00 och 18.00 – 20.00, onsdagar kl 9.00 – 15.00
samt torsdagar kl 9.00 -13.00 och 18.00 – 20.00. Fyra meters vimpeln kostar 25 euro medan sex meters
vimpeln kostar 40 euro.
Vi önskar alla läsare en fin fortsättning på våren!

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 19 maj 2021 kl 19,

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder

plats meddelas senare,

tisdag den 18 maj

för att behandla i föredragningslistan upptagna

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

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

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

3.5

Måndag

17.5
19.5

TID

AKTIVITET

PLATS

19.00

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

KONTAKT

Måndag

19.00

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Meddelas senare.

Kommunkansliet
34940

Årets lemlänning 2021
Finns det någon i din närhet som du vill uppmärksamma och som du tycker att
kämpar i det tysta, ställer upp för andra vad det än gäller eller helt enkelt hjälper
sina medmänniskor i vått och torrt?
Nu har du åter chansen att nominera din kandidat
till Årets lemlänning!
Fram till den 31 maj är du välkommen att komma med förslag på
kandidater till Årets lemlänning 2021. Förslagen ska motiveras och kan
lämnas per e-post till info@lemland.ax eller skriftligen till kommunkansliets
eller bibliotekets postlådor.

MEDDELANDE

Vinnaren presenteras i infobladet, på kommunens hemsida
och facebook-sida.
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DAGS ATT SKURA
MATTOR?

Återvinningscentralen i
Bengtsböle
Öppet under sommarhalvåret
april-september:

Matt-tvätten i Söderby flyttade

Måndagar kl 16-20
Torsdagar 18-20
Lördagar kl 10-13
OBS! Stängt lördag 1 maj
och torsdag 13 maj

förra året till Bengtsböle IP:s
parkeringsplats invid
Karl Manners väg 1. Den
öppnar för säsongen den 3 maj .

Välkommen!

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

Nästa infoblad utkommer

7 juni
Deadline för nästa infoblad
är 27 maj.
Material lämnas till:
infobladet@lemland.ax eller
Lemlands bibliotek,
Skolvägen 3,AX-22610 Lemland.
Kontaktperson Cia Numelin
tel 34595

Valbogym

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 17.30-20.00
Välkomna!

STIPENDIATER

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

NYTT FÖRSÖK: Lördag 29 maj
kl. 13-16utanför 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

Kommunfullmäktige har inrättat två
stipendier á 250€, vilka utdelas till
högskolestuderande med hemort Lemland.
Bland nio sökande har följande duktiga
studerande tilldelats stipendium:

Michaela Thalén och
Dennis Rosenberg

Vi
gratulerar!

			

INFO

Kaffe och tårta

från Lemlands ungdomsförening

Festen är gratis och öppen för alla

På grund av Lemlands ungdomsförenings ansträngda
ekonomi kan vi detta år inte genomföra traditionellt
midsommarfirande på Valborg.

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

Finns det en förening eller
någon annan i kommunen
som vill ordna
midsommarfirande på
Valborg finns stång och
stommar till kronorna
till förfogande.
Kontaktpersoner:
Kenth Söderström mobil 0457 5243 971
Eva Söderström
e-post: eva.soderstrom@hotmail.com

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

Lemlands bibliotek

fredag 21 maj

Skolvägen 3, tel 34595
biblioteket@lemland.ax

Camillas telefonnummer är 0457-342 59 74

Har din väg
en namnskylt?
Privata vägar i kommunen saknar ännu
vägnamnsskylt. Det är väghållarens
ansvar att vägen får sin namnskylt.
Vi erbjuder er möjlighet att
beställa namnskylt
via tekniska kansliet.
Kostnad 107,76 € per paket
(skylt, stolpe, fundament)

Tel: 349 430 eller
e-post: cecilia.glandberger@lemland.ax

Miljötips
från byggnads och miljönämnden

Undvik antibakteriella produkter
I dina träningskläder kan det finnas
miljöfarliga ämnen, t ex silver och triclosan,
som är tillsatta för att förhindra dålig lukt.
Ämnena är inte bara farliga för miljön utan
också för oss människor. Tester visar att de
mesta av de antibakteriella ämnena tvättas
bort vid de första tvättarna och sedan finns
funktionen inte ens kvar i plagget.
Helt onödigt med andra ord.
Välj därför träningskläder och skor utan
märkningen antibakteriellt, bakteriedödande
eller anti-odur.

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
Agneta Wilhelms
Mobil: 0457 382 3083
E-post: agneta.w@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

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby i Lemland
0400 529430

LAGER
UTHYRES
i Bengtsböle i Lemland
0400

529430 / 040 7297108

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 gemensam 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

Bästa fastighetsägare
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.
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.

MORMORS Gröna Hus
www.mormors.ax

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

VÅRÖPPET

Fredagar och lördagar 17.00-21.30
Se meny på www.mormors.ax

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

Fira Mors Dag hos oss!
Söndag 9/5 16.00-21.00

Vi bjuder alla mammor på efterrätt och kaffe.
Boka bord: boka@mormors.ax / 0457-3450323

Västeränga fiskelag
håller

ÖPPEN GÅRD 29-30 Maj
Lördag 11-20 Söndag 11-17

Säsongspremiär för HUMLAN CAFÈ

Sjögrensgatan i Norrby , Skyltat efter kyrkan

Varmt välkomna önskar
Malin & Matz

ÅRSSTÄMMA
Tisdagen den 18 maj kl 18.30
P g a coronaläget uthomhus hos Christer
Halling, Södra Öjvägen 46 i V:änga
- Stadgeenliga ärenden.
- Ändring av stadgarna
(Leader-anpassning).
- Information och övriga ärenden.
Styrelsen sammanträder
kl 18 på samma plats.
Välkomna!

Styrelsen

Sveagårdens matsedel maj

									

								

3-9 maj						24-30 maj
Måndag Rökt kassler, stuvad spenat, potatis och sallad
Måndag Stek fläsk med stuvade makaroner och rivna morötter
Tisdag Janssons frestelse
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Köttfärssås, pasta och sallad
Onsdag Ugnskorv med potatismos och sallad		
Torsdag Köttsoppa och efterrätt
Torsdag Ärtsoppa och efterrätt
Fredag Fläskschnitzel, potatis, sås och grönsaker
Fredag Kycklingschnitzel med ris och tomatsås
Lördag Dagens fisk
Lördag Dagens fisk
Söndag Biff Stroganoff, ris och sallad			
Söndag Slottstek med potatis och grönsaker
10-16 maj					
Måndag Grönsaksbiffar med potatismos och sallad
Tisdag Fisksoppa och efterrätt
Onsdag Pannbiff med champinjonsås, potatis och sallad
Torsdag Tjälknöl, potatisgratäng och sallad
Fredag Kåldolmar, sås och potatis			
Lördag Dagens fisk
Söndag Fläskfilé, potatis sås och sallad

31 maj - 6 juni
Måndag Köttfärslåda med vitkålssallad
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Grönsaksbiffar med potatismos och grönsaker
Torsdag Kycklingsoppa och efterrätt
Fredag Viltksav, potatismos och sallad
Lördag Dagens fisk
Söndag Köttgryta i senapssås, potatis och grönsaker

17-23 maj					7-13 juni
Måndag Korvgryta, potatis och sallad			
Måndag
Tisdag Dagens fisk
Tisdag
Onsdag Äppel- och currybiffar, sås, potatis och sallad
Onsdag
Torsdag Grönsakssoppa och efterrätt
Torsdag
Fredag Kalkon, sås, potatis och sallad			
Fredag
Lördag Dagens fisk
Lördag
Söndag Hackad pepparbiff, stekt potatis, Beasås och sallad Söndag

Ugnskorv med potatismos och sallad
Dagens fisk
Köttbullar med sås,  potatis och grönsaker
Malet köttsoppa och efterrätt
Kycklinggryta med ris och sallad
Dagens fisk
Fläskkotlett med potatisgratäng och grönsaker

				
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.
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Välkomna!
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
TELEFON: 018-34042
Öppet: mån, tis, torsdag kl. 9-12
E-post: lemland-lumparland@evl.fi
www.lemland-lumparland.evl.ax

Facebook:

Lemland-Lumparlands församling

Bön under dagen
tor sdag 6 maj kl. 15
i Lemlands kyrka
Vi har tidigare ordnat två tideböner, morgonbönen Laudes

och kvällsbönen Vesper.
Nu inför sommaren ordnar vi eftermiddagsbönen ad Sextam eller Non.
Tidebönerna är från gammal tid att få avbrott för stilla bön under dagens möda.
Vi växelläser ur Psaltaren, Bibelns egen bönebok, och sjunger hymner
med kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám Kiss och
diakoniarbetare Marianne Hägglund.

Församlingsutfärd med SUNNAN II.
Se skild ruta. Anmälan.

HERRFIKA UTFÄRD
onsdag 26.5 kl. 14
med avgång från församlingshemmet Birgittagården i Lemland.
Den Inre Oasen, DIO, med ordförande Marie-Louise Nordberg berättar om
renoveringen av Sunds Prästgård till retreatgård och visar projektet på plats.

Biskop Björn Vikström har invigt prästgårdens kapell och
biskop Bo-Göran Åstrand har besökt prästgården.
Anmälan senast 25.5 till

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

Välkommen till fika med hembakat
av husmor i Sunds församlingshem
hälsar prost och kyrkoherde
Benny Andersson

Maj 2021
10

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER
direktsänds på Facebook och finns tillgängliga efteråt.
Sön 2.5 kl. 11 Taizémässa i Lumparlands kyrka 4
sön e påsk ’Himmelrikets medborgare i världen’ Benny
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Utvecklingsarbete i Etiopien FMS, SLEF mm. Domkapitlet i Borgå stift.

ANNAN INFORMATION
Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 3434 267

Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén
tel. 0457 344 9037
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770

Sön 9.5 kl. 11 Bönsöndagen Mors dag, gudstjänst i
Lemlands kyrka ’Hjärtats samtal med Gud’ Benny

Anderson, Ádám Kiss. Kollekt: Luthersk Inre Mission.

Vik. kantor Carl Mikael Dan
tel. 0457 526 7489

Tors 13.5 kl. 11 Kristi Himmelsfärdsdag högmässa i
Lumparlands kyrka ’Den upphöjde Herren’, Benny

Diakoniarbetare Marianne Häggblom
tel. 0457 344 1805

Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Prosteriets vänortsarbete i
Ösel, Estland.

Sön 16.5 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka
’Väntan på den heliga Anden’ Benny Andersson, Ádám
Kiss. Kollekt: För läger för barn & ungdomar, SLEF.

Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265
Kyrkvärdar Viola Andersson, Gunvor Ekstrand
tel. 0405735482
Församlingsmästare Karl Fredrik Söderman
tel. 04575483281

Se PINGSTDAGEN nedan
Sön 30.5 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka
’Den dolde Guden’ kyrkoherde em. Roger Syrén,

Vik. församlingsmästare Julia Norlander
tel. 0407685762

kantor Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp.

Husmor Christina Johansson, Birgittagården
tel. 34382/ 0407255699

Sön 6.6 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka.
Sön 13.6 kl. 11 Konfirmation i Lemlands kyrka.

Information Maiken Poulsen Englund tel. 34042

Pingst - kyrkans tredje stora högtid

Söndag 23.5 kl. 15 Pingstmässa med procession i Lemlands kyrka

Å andra sidan...

’Den heliga Andens utgjutande’, kyrkoherde Benny Andersson, kantor Ádám
Kiss, barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom med konfirmander.
Kyrkvärdinnor Viola Andersson och Gunvor Ekstrand.
Kollekt: Finska Missionssällskapet.

härleder påsk och pingst tillbaka till Mose. GT och NT hänger olösligt ihop. Påsken
firar judarna att Mose befriade folket från slaveriet i Egypten och pingsten firas att
Mose fick de tio buden på Sinai berg. Mose förutspådde en profet som var Jesus.

Påsken är nu befrielsen från syndens slaveri därför talar vi om syndernas förlåtelse.
Pingstdagen kom den heliga Anden över apostlarna som eldstungor så att de talade
i tungor och kunde förstå ett förenande andligt språk om nåd, förlåtelse och befrielse i st.f. den språkliga förskingringen vid Babelstornet.
Pingst kommer ur grekiskans pentekoste 50 dvs. femti dagar efter påsk. Med de
tre högtiderna jul, påsk och pingst är treenigheten fullbordat och den allmänneliga
kyrkan kan fira sin födelsedag, pingsten. Grattis!

Glad Pingst!
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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 20 och 27 maj med trevlig avslutning den 3 juni
barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom tel. 04573434265
Skriftskolhelg i Lemböte 21-23 maj

Pingstmässa med konfirmander
23 maj kl.15 i Lemlands kyrka.

Konfirmation 13 juni i Lemlands kyrka

TELEFONJOR 0400 22 11 90
öppen dagligen kl 10-13, 20-23.
(Vanlig samtalsavgift).

FÖR UNGDOMAR
i FÖRTROENDE

För alla i förtroende.

På hemsidan kan du delta i:

TELEFONJOR 0400 22 11 90

CHATTJOUREN
NÄTJOUREN
BREVJOUREN

öppen dagligen kl 10-13, 20-23.

(Vanlig samtalsavgift)

Församlingsutfärd med SUNNAN II söndag 1.8
Välkommen på lunchkryssning till Kastelholm för friluftsgudstjänst
och fri vandring på Jan Karlsgården.
Med nya tag hemestrar vi i vår vackra skärgård.
Församlingen har glädjen att bjuda sina medlemmar på en
trevlig lunchkryssning med SUNNAN II söndag 1.8.
Vi träffas i Sjökvarteret kl. 10 för avfärd.
Vi är tillbaka i Sjökvarteret kl. 16.30.
Församlingen bjuder sina medlemmar resan för halva priset:
Vuxna 24€, barn under 12 år 12€, barn under 2 år gratis.
Boka dagen i din kalender. Anmälan till Pastorskansliet senast 19 juli
tel. 34042 eller e-post: lemland-lumparland@evl.fi

Diakoni och mission för stöd till alla åldrar
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
VÄLKOMMEN till vårt VECKOPROGRAM
ONSDAGAR

Sveagården kl. 13.30, Andakt 5.5, HHN 19.5, Andakt 2.6.
Missionskretsarna i Birgittagården kl. 13.30. Kretsavslutning 12.5
med nya diakoniarbetaren Marianne Hägglund.
TORSDAGAR

Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdagar kl. 9.30-11.30.
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, Andakt 6.5, HHN 20.5, Andakt 3.6.
FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14, Andakt 7.5, HHN 21.5 Andakt 4.6.

HHN, Herrens Heliga
Nattvard, kyr koher de och
prost Benny Andersson,
Kyrkoherdens vikarie
Roger Syrén
Andakt och kretsar
diakoniarbetare
Marianne Hägglund
Kantor Ádám Kiss
Kyrkvärdinnor
Viola Andersson och
Gunvor Ekstrand
Husmor
Christina Johansson

Hej då!

Hej!
Jag är den nya tf. diakoniarbetaren
i eran församling från 1 maj.

Jag har senast arbetat
som tf. diakoniarbetare
i Hammarlands församling och har också
en gång i tiden arbetat
i eran församling förut
men då som kyrkvaktmästare.
Jag ser fram emot att
fortsätta med min uppgift som diakoniarbetare men nu i LemlandLumparlands församling och ser fram emot ett
gott samarbete med er alla.
Vi ses!
Marianne Hägglund

Nu har det blivit dags att tacka för mig och gå
vidare uti pensionärslivets fröjder med allt vad
det innebär. Tiden har bara flugit i väg. Men det
är så när man har roligt. Det har faktiskt varit
roligt att jobba här i församlingen.
Jag har trivts mycket bra
med mina kollegor och
med alla församlingsbor
som jag lärt känna. Jag
kommer att sakna er!
Det är svårt att tro att mer
än 5½år har gått sedan jag
började som diakoniarbetare här.
Jag önskar mina kollegor och er alla en skön
sommar och min efterträdare Marianne lycka
och välsignelse i arbetet. Hoppas på en bättre tid
då det öppnas igen för en normal verksamhet.
Vi ses i vimlet!
Tua Storfors

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