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KOMMUNEN INFORMERAR
Vem ska driva Kanalkalaset 2019? Lemlands kommun söker en sammanslutning eller förening som är villig
att ensam eller gemensamt driva Kanalkalaset som planeras att äga rum söndagen den 14 juli 2019. Kommunen ställer ett anslag om 4 500 euro till förfogande. Läs mer i den separata annonsen!
Kommunens tre stipendier om 500 euro/st finns att söka senast den 29 mars 2019. Läs mer på kommunens
hemsida www.lemland.ax.
Hälsningar kommunkansliet

KANALKALASET 2019
Kanalkalaset firas varje sommar en söndag i juli månad invid Lemströms kanal.
Traditionsenligt brukar programmet bestå av marknadsförsäljning, utställningar, uppvisningar och
framträdanden av olika slag. Kanalkalaset 2019 planeras att äga rum söndagen den 14 juli.

Vem ska driva Kanalkalaset 2019?
Lemlands kommun söker nu en sammanslutning eller
förening som är villig att ensam eller gemensamt driva
tillställningen i sin nuvarande form.
Kommunen ställer ett anslag om 4 500 euro till
förfogande.
Skriftlig intresseanmälan lämnas per e-post till
marie.berglund-selenius@lemland.ax alternativt till
Lemlands kommun, Kommunrundan 7, 22610
Lemland, senast den 5 april 2019.
Märk brevet med ”Kanalkalaset 2019”.
Närmare upplysningar fås av kanslichef Marie Berglund-Selenius per telefon 349 485.
Välkommen med din intresseanmälan!

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

4.3

Måndag

19.00

13.3

Onsdag

18.00 –
19.30

18.3

Måndag

19.00

27.3

Onsdag

27.3

Onsdag

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

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 27 mars 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

1 april
Deadline för nästa infoblad är

21 mars

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

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

KONTAKT

Kommunkansliet
34940

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
19 mars 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
Camilla Jaredal-Holm.
Ring och boka på tel: 0457-342 59 74

Tisdag 19 mars från kl 09.00
Camilla tar emot bankkort, kontanter
eller fakturerar

Välkomna till en trevlig musikupplevelse
Den skönsjungande gruppen

Voces Mirabiles
sjunger på Sveagården den 30 mars kl.13:00

Skolvägen 3,
22610 Lemland
tel 34595

Servering med kaffe och tilltugg

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

Miljötips
från byggnads och miljönämnden

Om du diskar för hand kan
du använda diskvattnet som
blir över i baljan till att skölja ur förpackningar. Du kan
även klippa upp kladdiga
förpackningar och torka ur
dem med hushållspapper,
istället för att skölja dem.

miljönämnden

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

et som blir över i baljan till
pp kladdiga förpackningar
ör att skölja dem.

10 € / 1/8-sida
(minimiavgiften är 10€)
Priserna är exkl. moms.

~~

Lemlands kommuns
ÄLDRERÅD:
Gun Holmström, ordförande,
tel. 040 8415666
Anna-Stina Donner,
tel. 040 5028705
Lennart Elffors, tel. 040 5534512
Sven Sundström, tel. 040 0537060
Vi finns på Facebook!

~~

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby i Lemland
0400 529430

LAGER
UTHYRES
i Bengtsböle i Lemland
0400

529430 / 040 7297108

Potpurri från Provence och Jämtland
Jan Almroth
ställer ut akvareller i Lemlands bibliotek

7 mars - 30 april
Välkomna på vernissage den 7 mars 18-20
Bibliotekets öppettider: tis & tors 9-13, 18-20, ons 9-15
Boksignering!
Jeanette Tovonen
signerar sin bok

Hyr samlingsrummet i
branddepån för möten
och sammanträden!

Greta börjar skolan
- en bok om Downs
syndrom
Den 21 mars på internationella Downs
Syndrom-dagen kl 18-20 i Lemlands
bibliotek.Välkomna!

Kontakta Jonas Karlsson,
tel 0457 38 28 636
för mer information och
bokningar.

4H pyssel iUngo
4H
pyssel
iUngo
Tre tillfällen
under
våren!
Måndag
den under
25 februari,
Tre tillfällen
våren!designar vi egna bokmärken.
Måndag
den 11
gör designar
vi pompom
djur. bokmärken.
Måndag den
25mars,
februari,
vi egna
Måndag den
den 11
1 april,
vi en egen
miniträdgård.
Måndag
mars,planterar
gör vi pompom
djur.
Aktiviteterna
efter
skoltid kl.
för att delta behöver du vara
Måndag
den 1är
april,
planterar
vi 13.45-15.45,
en egen miniträdgård.
medlem i 4H.
Aktiviteterna är efter skoltid kl. 13.45-15.45, för att delta behöver du vara
På
www.4h.ax
medlem
i 4H. kan du göra medlemsanmälan och läsa om alla våra andra
aktiviteter.
På www.4h.ax kan du göra medlemsanmälan och läsa om alla våra andra
aktiviteter.

hamsafe@aland.net
Tel:22860 /0400 721572
www.hamsafe.ax

I samarbete med Brandkåren kommer
SERVICEBILEN FÖR HANDBRANDSLÄCKARE
till Branddepån
Torsdag 7.3.2019
Från 18.00
PASSA PÅ ATT KONTROLLERA
BRANDSLÄCKAREN
Brandsäkerhet i världsklass

Röda Korset Ålands
distrikt anordnar
Medlemskickoff

för nya
och gamla medlemmar/frivilliga

Tid och plats: lördag 16 mars
kl.12.00-15.00 på Rödakorsgården
Tema: medlemsvärvning
Röda Kors delegater berättar om
sina erfarenheter och upplevelser
Information om Röda Korsets
verksamhet på Åland
Lunchservering kl. 12.00
Pris 10 €/person

Hur kan vi hjälpa just dej idag?
www.presto.se

Välkomna!

Röda Korset och Folkhälsan i Lemland håller stadgeenligt

VÅRMÖTE den 31.3.2019 kl. 16.00 i skolans matsal
Vi bjuder på kaffe med något smått till, välkomna!

Efter mötet ges möjlighet för allmänheten att delta i det
textbaserade rollspelet

Workshopen PÅ FLYKT
I spelet får du uppleva känslan av att befinna dig på flykt och till viss del ta del
av situationer som människor på flykt kan ställas inför. Spelet rekommenderas
från 15 års ålder och inte till personer med egna erfarenheter av att vara på
flykt. Vid frågor kontakta gärna Elin 0457 383 8467.

Låt glädje och trygghet kliva över din tröskel

Behöver du hjälp
med hemvårdssysslor?
Kontakta vår hemtjänst och
hemsjukvård på Åland!
Folkhälsan på Åland erbjuder hemtjänst och hemsjukvårds
tjänster på fasta Åland. Folkhälsans hemtjänst utgör ett komp
lement till den kommunala äldreomsorgen på fasta Åland.
Hemtjänsten kan bland annat bistå med daglig omvårdnad,
badhjälp, promenader, städservice, avlastning för närstående
vårdare, sällskap, handlingshjälp och hjälpa dig uträtta olika
ärenden.
Hemsjukvården kan bland annat bistå med receptförnyelse,
medicinhantering, sårvård, blodprov, mäta blodtryck och blod
socker, hämta mediciner från apoteket, läkarkonsultation med
egen läkare (möjligt att alltid ha en och samma läkare).

Vill du höra mera om våra tjänster? Boka gärna en tid så att vi
närmare kan diskutera behov och kostnader. Första planeringsbesöket är kostnadsfritt. Kontakta enhetsledare Jenny Sporre,
tfn 018 527 053, e-post jenny.sporre@folkhalsan.ax

Sveagårdens matsedel

								

									

4- 10 mars						25-31 mars
Måndag Skinkfrestelse och sallad			
Tisdag Dagens fisk

Måndag Fläsksås med potatis och morötter
Tisdag Dagens fisk

Fredag

Fredag

Onsdag

Köttfärssås med pasta och sallad			

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Potatis och purjolökssoppa, efterrätt		

Köttgryta med ris och sallas			

Onsdag

Korvstroganoff med ris

Lördag

Dagens fisk

Torsdag Kycklingsoppa och efterrätt

Söndag Kalkon, potatis och sås			
Söndag
						

11-17 mars					1-7 april

Kåldolmar med potatis

Schnitzel med potatis och sallad					

Måndag Vegetarisk pytt i panna			
Tisdag Dagens fisk

Måndag Vegetariska biffar, stuvad grönkål och potatis
Tisdag Dagens fisk

Fredag
Lördag

Fredag
Lördag

Onsdag

Chili con carne och sallad			

Torsdag Ärtsoppa och efterrätt				

Leverbiff med potatis och grönsaker		
Dagens fisk

Onsdag

Leverbiff med potatismos och grönsaker

Torsdag Minestronesoppa och efterrätt

Kycklingbiffar, ris och sås		
Dagens fisk

Söndag Grisfilé med potatisgratäng
Söndag Köttgryta, ris och grönsaker
								
18-24 mars					8-14 april
Måndag Korv och potatis				
Tisdag Dagens fisk

Måndag Ungskorv med potatismos och morötter
Tisdag Dagens fisk

Fredag

Fredag

Onsdag Pannbiff med lök, potatis och grönsaker		
Torsdag Gulaschsoppa och efterrätt			
Lördag

Söndag

Kyckling, ris och potatis			
Dagens fisk

Dillkött och potatis				

Onsdag Kålpudding				
Torsdag Korvsoppa och efterrätt
Lördag

Söndag

Köttbullar, potatis, sås och grönsaker		
Dagens fisk

Fläskkotlett med potatis och grönsaker

									

													

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

SNART ÄR DET SOMMAR IGEN!
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb.
Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Sök sommarjobbet idag!
Vill du hyra ut bostad i sommar?
Har Du en lämplig bostad som Du vill hyra ut till
en skötsam ungdom, kontakta oss.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org

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

Hyr SOLKULLA i Flaka

Din specialist för Färdtjänst
DinDin
specialist
för Färdtjänst
Din specialist
för Färdtjänst
specialist
för FPA
Din
specialist
för FPA
n specialistDin
förspecialist
Färdtjänst
för
FPA
Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.
Din
specialist
för Rullstolskörning
Din
specialist
för Rullstolskörning
för Rullstolskörning
n specialistDin
förspecialist
FPA
specialist
för GruppkörningSolkulla är perfekt för dig som söker en festlokal
DinDin
specialist
för Gruppkörning
Din
specialist
för
Gruppkörning
i hemtrevlig och gemytlig miljö! För att boka Soln specialist för
Rullstolskörning
Vi har 4 toppmoderna Färdtjänstbilar
måste
ha förfogande
fyllt 20 år.
ViGruppkörning
4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
tillförfogande
ertkulla
förfogande
Vi
har
4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
tillduert
har
4har
toppmoderna
Färdtjänstbilar
till ert
n specialistViför
till
ert
förfogande
(max
8 personer).
– utrymme för max 80 sittande gäster
(max
8
personer).
(max 8 personer).
(max 8 personer).
– godkänt kök med bl.a diskmaskin och mikrougn
Vi
kan
upp3till
till
rullstolar/bil,
8 personer/bil.
kan
tata
upp
33 rullstolar/bil.
har 4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
till
erthögst
Vi Vi
kan
ta
upp
till
rullstolar/bil,
högst
8förfogande
personer/bil.
Vi
kan
ta
upp
till
3
rullstolar/bil,
8 utrustning
personer/bil.
–högst
komplett
porslin/glas/bestick
Vi15
harårs
15erfarenhet
års erfarenhet
med
persontransporter
Vi Vi
har
medmed
persontransporter
ax 8 personer).
harVi15
års
erfarenhet
Pris: 200 €
har 15 års erfarenhet med persontransporter
kan ta upp Ring
tillpersontransporter
3Ring
rullstolar/bil,
högst
8
personer/bil.
Vid bokning och förfrågan kontakta
så
kör
vi!!!
018
32
000
så kör vi!!! 018 32 000
Eriksson, tel. (018) 35349.
har 15 års erfarenhet
Ringmed
så persontransporter
kör vi!!! 018 32Anita
000

ng så kör vi!!! 018 32 000

Vi finns i Lumparsund!

Avbokning görs senast en vecka före, 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
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 sex tjänstvilliga ungdomar som kan berätta om kyrkan
på svenska, andra språk en merit, du skall vara konfirmerad.
Kyrkan är både en unik arbetsplats och ett unikt kulturarv som fordrar
respekt och finkänsla. En värdefull erfarenhet att ta med dig ut i livet.

Dragspelsmässa 31 mars kl. 18 i Lemlands kyrka
Högmässa med folk- och dragspelsmusik
som en naturlig del av mässan.
Prästen och dragspelmusikern Jan Haglund
har skrivit text och komponerat.
Hans hälsning till alla:
”Må Gud bli ärad och Kristi kyrka uppbyggd!”
Liturg Stefan Äng, kantor Eva-Helena Hansen och
”Ålands Dragspelsgille” spelar under
ledning av vår egen husmor Christina Johansson.
Kollekten går till DIO, Den Inre Oasen,
som renoverar Sunds prästgård till en retreatgård.

Välkommen till mässa i dragspelston!

Konsert söndag 7.4 kl. 18 i Lemlands kyrka
med Ádám Kiss vid orgeln.

Musik av Johan Sebastian Bach, Carlotta Ferrari
och Franz Liszt
9

Mars 2019

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER

ANNAN INFORMATION

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

Sön 10.3 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, Liisa Andersson, Kjell
Frisk, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Förbundet kyrkans ungdom.

Sön 17.3 kl. 11 Radierad gudstjänst
i Lumparlands kyrka, sänds i
Radio Vega kl. 13. B Andersson,
Á Kiss, V Andersson och G Ekstrand.
Kollekt: Gemensamt Ansvar.

Sön 24.3 kl. 11 Familjemässa våffeldagen i Lemlands kyrka, B

Andersson, Á Kiss, M Linnanlehto.
Kollekt: Kyrkosångsförbundet.
Efteråt serveras våfflor i kyrkstallet. Se info på nästa sida.

Söndag 31.3 kl. 18 Dragspelsmässa
i Lemlands kyrka. OBS! tiden.
Se info på föregående sida.

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67. Helgledig mån-tisdag.

Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson
tel. 0405 76 38 07.
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770.
Kantorns vikarie Kjell Frisk
tel. 0457 342 5552.
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. 040 776 1735

Morgonbön i kyrkan

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

Välkommen till morgonbön onsdag 6 mars kl. 9 i Lemlands kyrka.
Nästa gångerna 3 april, 8 maj och 5 juni.

Välkommen till vårt VECKOPROGRAM
ONSDAGAR
Sveagården kl. 13.30, den 13.3 HHN, 27.3 och 10.4 Andakt
Birgittakretsen i Birgittagården kl. 13.30 den 6.3, 20.3 och 3.4.
TORSDAGAR
Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdag kl. 9.30-11.30
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, den 7.3 Andakt, 21.3 HHN, 4.4 Andakt.

FREDAGAR
Kapellhagen kl. 13.30, den 1.3 Andakt, 15.3 HHN, 29.3 och 12.4 Andakt.
Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 8.3, 22.3 och 5.4.

Min kyrka
10 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

PÅSKPYSSEL
i Solkulla i Flaka
lördag 6.4 kl. 13-16.

ÄGGMÅLNING. . . .

och annat kreativt pyssel.
Välkomna hälsar barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom och diakoniarbetare Tua Storfors.

Ta med urblåsta ägg!
Pysselmaterial
och fika
2 euro/person.
Intäkterna går till
Södra Ålands
Marthaförening

Välkommen med till

BiBeln i Fokus

onsdagen 20 mars kl. 19.00

i församlingshemmet i Lemland med
Roger Syrén, TD och fru Marianne.
Nästa gång den 17.4

Välkommen till

HERRFIKA

onsdag 27.3 kl. 14
med hembakat från husmor
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
tillsammans med kyrkoherde Benny Andersson

Församlingsresa ordnas 11.5 till Uppsala
Vi besöker Uppsala domkyrka, där vår kantor Ádám Kiss
spelar lunchkonsert på stora orgeln, slottet, trädgård mm.
Lunch och middag ingår. Mer info senare.
Spara dagen i din kalender.
11
www.lemland-lumparland.evl.ax/verksamhet/infoblad

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

RÅDJURSSOPPA
i KAPELLHAGEN torsdag 21.3

kl. 16-18

i BIRGITTAGÅRDEN torsdag 11.4
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
Ta med kontanter.
Smaklig måltid!
Kyrkans årliga
STORINSAMLING
till behövande borta och i närmiljön

Våffeldagen 24.3

familjemässa kl. 11 i Lemlands kyrka
med efterföljande servering av
Våf f lor
i STALLET

Välkomna STORA som små.

GARNEXPRESSEN
tar emot garn igen till missionskretsarna som virkar och stickar
filtar, sockor, mössor, tröjor, vantar m.m. De varma kläderna skickas till
behövande genom Lettlandshjälpen, till Nepal och andra länder.
En liten sak som gör STOR skillnad.
Välkommen med hälsar diakoniarbetare Tua Storfors, tel. 0457 3441805

Mission och diakoni för
12 hjälp till behövande

kl. 17-19

