KOMMUNEN INFORMERAR
Kommunfullmäktige höll sitt första sammanträde för året den 27 januari. Kommunfullmäktige valde då
Mathias Sandberg till ordförande, Anna Janson till första vice ordförande och Susanne Fagerström till
andra vice ordförande för kommunfullmäktige år 2021.
Kommunens två stipendier om 250 euro/st finns att söka senast den 31 mars 2021.
Stipendierna kan sökas av studerande med hemort i Lemland, som under minst två terminer med god
framgång bedrivit studier på högskolenivå. Sökanden ska senast vid inledandet av sina studier ha haft
Lemland som hemort.
Läs mer i separat tillkännagivande i detta infoblad, på kommunens hemsida www.lemland.ax eller på kommunens elektroniska anslagstavla.
Hälsningar kommunkansliet

Kommunfullmäktige
sammanträder

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder

onsdagen den 17 mars kl 19.00,

tisdag den 16 mars

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

Handlingarna skall inlämnas i
god tid före mötet.
Byggnadsinspektör Johan Willstedt
finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland, tel 349 432.

Varsågod, ta ett munskydd!
Så här sätter du på dig och tar bort ett munskydd:
1. Tvätta eller sprita händerna innan du rör skyddet
2. Trä skyddet över mun, näsa och haka och se till att det inte
finns glipor mellan skyddet och ansiktet.
3. Trä snoddarna bakom öronen.
4. Rör inte skyddet medan du använder det.
5. Ta bort skyddet genom att lossa det bakom öronen.
6. Släng munskyddet i en papperskorg.
7. Tvätta eller sprita händerna.

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

TILLKÄNNAGIVANDE
Två av Lemlands kommun inrättade
STIPENDIER
kan senast den 31 mars 2021 sökas hos kommunstyrelsen i Lemland.
Stipendierna om 250 euro/st utdelas till studerande med hemort i Lemland, som
under minst två terminer med god framgång bedrivit studier på högskolenivå.
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
Jämställdhet mellan kvinnliga och manliga sökanden beaktas.
Studeranden på Åland, 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 högskole- eller studiepoäng 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

Information gällande
Valbogymmet
Valbogymmet är i Valbohallen. Gymkort köps på
biblioteket, Skolvägen 3. Öppet tisdag och torsdag
9-13 och 18-20, onsdag 9-15.
Notera att det är tillåtet att vara MAX 3 PERSONER I
GYMMET SAMTIDIGT. Tack för visad hänsyn.
Vid frågor kontakta biblioteket tel 34595
eller e-post biblioteket@lemland.ax

INFORMATION FRÅN LEMLANDS
FRIVILLIGA BRANDKÅR:
Alla övningar är inställda tillsvidare.

Taina Dalberg ställer ut
SOMMARPERSONAL
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb.

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

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Du kan även söka jobb året runt.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
eller Nordjobb på Facebook.
Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org

VÄLKOMNA!
Nästa infoblad utkommer

6 april

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

Varmt välkomna!

Deadline för nästa infoblad är
25 mars. 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

7 april
Camilla tar emot bankkort,
kontanter eller fakturerar

Vi finns på:

Fotvården är tillsvidare i lägenhet nr 6 med
egen ingång.

Miljötips
från byggnads och miljönämnden

Välkomna att ansöka om
barnomsorgsplats till
hösten 2021
Nu är det dags att ansöka om
barnomsorgsplats inför hösten 2021. För att
underlätta planeringen och fördelningen av
platser vill vi få in er ansökan senast 16 april 2021.
Lämna in er ansökan om ni planerar något av
följande från hösten 2021:
•

Ansöka om ny
barnomsorgsplats

•

Byta barnomsorgsplats

OBS! Barn som redan har barnomsorgsplats och
oförändrat vårdbehov, berörs inte.
Ytterligare information kontakta barnomsorgen
på telefon: 349 440 (Telefontid må-fre kl.09.0011.00) eller ta kontakt via mail:
per.leino@lemland.ax (barnomsorgsledare)
marlene.lundberg@lemland.ax (administratör)
Ansökan i Lemland kan göras via
”Mina e-tjänster” eller genom att använda
ansökningsblanketten som finns på vår hemsida:
www.lemland.ax
Vid ansökan med ansökningsblankett
lämnas/skickas den till:
Lemlands kommun
Barnomsorgen

Mat slängs varje år helt i onödan och blir en
tråkig miljöbov som alla kan hjälpas åt att
minska. Varje år slänger finländarna bort ca
20-25 kg mat per person. Räknar man med
hela livsmedelskedjan uppgår svinnet till
400-500 miljoner kilo per år.

Tips för att minska matsvinnet
Titta, lukta smaka
Bäst före datum är en rekommendation från
producenten men många produkter smakar
alldeles utmärkt även efter att bäst före
datum har passerat.
Frys in mer
Frys in sådant som håller på att bli dåligt.
Hackade örter, citronsaft, mjölk och brieost
går alldeles utmärkt att frysa och plocka
upp när du behöver det! Eller tänk dig frysta
kaffebitar till sommarens iskaffe eller
chokladbollsbaket.
Bruna bananer är bra bananer
Bruna bananer kan bli bananglass, till en
god smoothie eller baka en banankaka.
Pigga upp ledsna grönsaker
Trötta grönsaker kan bli som nya om du
lägger dem en stund i iskallt vatten. Prova
annars att riva ner ledsna rotfrukter i olika
soppor eller grytor, de smakar minst lika
bra.

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby i Lemland
0400 529430

LAGER

Kommunrundan 7
AX-22610 Lemland

UTHYRES
i Bengtsböle i Lemland
0400

529430 / 040 7297108

Röda Korset och Folkhälsan i Lemland
håller stadgeenligt

VÅRMÖTE den 25.3.2020
kl. 18.30
på biblioteket i Söderby
Vi bjuder på kaffe med något smått till

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

VÄLKOMNA!
Efter mötet håller Elin Granholm en
”minilektion” i tecken som stöd!

Lemlands Jakvårdsförening håller

Årsmöte

Onsdagen den 24 mars kl 19.00
vid skjutbanan i Haddnäs
- Stadgeenliga ärenden
- Övriga ärenden
- Servering
För vidare information gå in på Lemlands
jaktvårdsförenings Facebook-sida

Välkomna!
Styrelsen

Sven Sundström		
Telefon hem: 35330
Mobil: 0400-537060
E-post: sven.sundstrom@aland.net
Marléne Lundberg, sekreterare
Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)
E-post: marlene.lundberg@lemland.ax

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!

Sveagårdens matsedel mars

									

								

1-7 mars						22-28 mars
Måndag Ugnskorv med potatismos och rivna morötter
Måndag Vegetariska kåldolmar med potatismos
Tisdag Dagens fisk
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Lasagne och sallad		
Onsdag Skinkfrestelse, gurka och rödbeta		
Torsdag Spenatsoppa med ägghalvor 		
Torsdag Ärtsoppa och plättar
Fredag Leverbiff med potatismos och lingon
Fredag Stroganoff, ris och sallad
Lördag Dagens fisk
Lördag Dagens fisk
Söndag Biffgryta med sallad		
Söndag Kycklingschnitzel, potatisgratäng och sallad
8-14 mars					
29 mars - 4 april
Måndag Köttfärslåda med vitkålssallad		
Måndag Korv, potatis och rivna morötter
Tisdag Dagens fisk
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Rosépepparbiff med potatis och grönsaker
Onsdag Chili con carne, ris och sallad
Torsdag Köttfärssoppa och efterrätt			
Torsdag Köttsoppa och efterrätt
Fredag Flygande Jakob med ris och sallad
Fredag Fläskfilé, ugnsgrönsaker, potatis och sallad
Lördag Dagens fisk
Lördag Dagens fisk
Söndag Köttgryta					Söndag Lammstek, potatisgratäng och grönsaker
15-21 mars					5-6 april			
Måndag Linsgyta med pasta och sallad
Måndag Kycklingfilé med ris och sallad
Tisdag Dagens fisk
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Järpar med rostade grönsaker och limeyoghurt			
Torsdag Potatis- och purjolökssoppa och efterrätt
Fredag Wallenburgare med potatis, lingon och ärter		
Lördag Dagens fisk
Söndag Dillkött med potatis och morötter			

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.
									
										
										

Din specialist för Färdtjänst
Din specialist
Din specialist
för FPA för Färdtjänst
Din specialist
för FPA
Din specialist
för Rullstolskörning
Din specialist för
Färdtjänst
Din specialist
för Rullstolskörning
Din specialist
för Gruppkörning

Hyr SOLKULLA i Flaka

specialist
FPA Din specialist för Gruppkörning
Dop, konfirmation, student,Din
bröllop
m.m. förVi
har 4 toppmoderna Färdtjänstbilar

Vi Rullstolskörning
har 4 toppmoderna Färdtjänstbilar till ert förfogande
Din
specialist
för
till
förfogande
(max 8 personer).
Solkulla är perfekt för dig som söker en festlokal i hem(maxert
8 personer).
Vi
har 4 toppmoderna
Färdtjänstbilar till
Din
specialist
för
Gruppkörning
trevlig och gemytlig miljö! För att boka Solkulla måste du
ViVikan
ta
upp
till
3
rullstolar/bil,
högst
personer).
kan (max
ta upp8 till
3 rullstolar/bil. 8 personer/bil.
ha fyllt 20 år.
Vi har 15Färdtjänstbilar
års
erfarenhet
med
persontransporter
Vi har 4 toppmoderna
till3ert
förfogandehögst 8 p
Vi
kan
ta upp till
rullstolar/bil,
Vi
har
15
års
erfarenhet
med
- utrymme för max 80 sittande gäster(max 8 personer).
har vi!!!
15 års018
erfarenhet
med persontran
persontransporter
Ring
såVikör
32 000
- godkänt kök med bl.a diskmaskin och mikrougn
Vi
kan
ta
upp
till
3
rullstolar/bil,
högst
8
personer/bil.
- komplett utrustning porslin/glas/bestick
Vi har 15 års erfarenhetRing
med persontransporter
så kör vi!!! 018 32 000
Pris: 200 €

Ring så kör vi!!! 018 32 000

Vid bokning och förfrågan kontakta Anita Eriksson,
tel. 35 349, Avbokning görs senast en vecka före,
underlåtenhet debiteras.

Vi finns i Lumparsund!

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

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

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.

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 på hemsidan
Länken är öppen till 15 mars.
Vi söker sommarjobbare under perioden 7.6-14.8.
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. En värdefull erfarenhet att ta med dig ut i livet.

Aftonbön VESPER

onsdagkväll 3 mars kl. 18 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 och
diakoniarbetare Tua Storfors. Möjlighet till förbön. Efteråt lätt servering.
Nästa gång 7 april.

Konsert onsdag 31.3 kl. 18 i Lemlands kyrka
Körmusik med Forche Machaut och orgelsolo med Ádám Kiss
Programmet består av

Miserere av Gregorio Allegri
med Force Machaut

och orgelverk av Carlotta Ferrari,
Franz Liszt och César Franck
med Ádám Kiss.

Gruppen Force Machaut

består av instrumentalister
på blockflöjt, gitarr och luta samt
Sångare, alla i tidsenliga dräkter.

Mars 2021
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
ANNAN INFORMATION

GUDSTJÄNSTER
Sön 7.3 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, text:
’Jesus segrar över ondskans makter’ Roger Syrén och
Carl Micael Dan. Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar.

Sön 14.3 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka,
text: ’Livets bröd’ Benny Andersson, Ádám Kiss.

Kollekt: Den Inre Oasen för renovering av Sunds prästgård till retreatgård.

Sön 21.3 kl. 11 Maria bebådelsedag Taizémässa i
Lemlands kyrka, text: ’Herrens tjänarinna’ Benny
Andersson, Ádám Kiss, Johanna Häggblom och konfirmander. Kollekt: Finlands svenska kyrkosångsförbund.

Våffelservering i Kyrkstallet efteråt,
alla välkomna. Se sista sidan.

Sön 28.3 kl. 11 Palmsöndag Högmässa med videkvistprocession i Lumparlands kyrka, text: ’Ärans
konung på förnedringens väg’ Benny Andersson, Ádám
Kiss och Johanna Häggblom. Kollekt: Svenska Lutherska
Evangelieföreningen.

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67.
Kyrkoherdens vikarie Roger Syrén
tel. 0457 344 9037
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770
Kantorns vikarie Carl Micael Dan
tel. 0457 526 7489
Diakoniarbetare Tua Storfors
Telefontid: Tis och tors 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
Husmor Christina Johansson
Birgittagården 34382/ 0407 255 699
Information Maiken Poulsen Englund
tel. 34042

PÅSKHELGEN

STILLA VECKANs KONSERT
onsdag 31.3 kl. 18 i Lemlands kyrka
Se föregående sida.

Tors 1.4 kl. 19 Skärtorsdagsmässa med getsemaneandakt i Lemlands kyrka ’Den heliga nattvarden’
Benny Andersson och Ádám Kiss. Kollekt: Stiftelsen Hemmet för ett kristet alternativ i vård.

Fre 2.4 kl. 11 Långfredagsgudstjänst i Lumparlands kyrka ’Guds lamm’ Benny Andersson, och Ádám

Kiss.. Kollekt för församlingens diakoniarbete.

Lör 3.4 kl. 23 Påsknattsmässa i Lumparlands kyrka Benny Andersson, Ádám Kiss,
Tua Storfors. Orgelmusik med soloprogram. Kollekt för Finska Missionssällskapets klimatarbete.

Sön 4.4 kl. 11 Påskdagsmässa i Lemlands kyrka med procession. Kristus är uppstånden! Benny Andersson Ádám Kiss, Johanna Häggblom och konfirmandgrupper. Orgelmusik
med soloprogram. Kollekt: Finska Bibelsällskapet för kvinnors läskunnighet i Afrika.

Mån 5.4 kl. 14 Annandag påsk gudstjänst på Norrkulla på
Järsö. ’Mötet med den uppståndne’ Benny Andersson, Ádám Kiss.
Orgelmusik med soloprogram. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp för att

främja fred och stabilitet. Kyrkkaffe efteråt.

Korset är en10segersymbol!

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 18/25 mars och 8/15/22/29 april
barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
Skriftskolhelg i Lemböte 19-21.3.

Taizémässa med konfirmander

21.3 kl. 11 i Lemlands kyrka och
Våffelservering i Stallet efteråt.

Hjälpledarskolningshelg 12-14.3

VÄLKOMMEN till vårt VECKOPROGRAM
ONSDAGAR

Sveagården kl. 13.30, Andakt 10.3, HHN 24.3, Andakt 7.4.
Missionskretsarna i Birgittagården kl. 13.30, 3.3, 17.3, 31.3 och 14.4.

TORSDAGAR

Föräldra-barn-grupp i Birgittagården torsdagar kl. 9.30-11.30.
Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, Andakt 11.3, HHN 25.3, Andakt 8.4.

FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14, Andakt 12.3, HHN 26.3 Andakt 9.4.
Kapellkretsen för boende kl. 14 den 5.3, 19.3 och 3.4.

HHN, Herrens Heliga
Nattvard, kyr koher de och
prost Benny Andersson,
vikarie Roger Syrén
Andakt och kretsar
diakoniarb. Tua Stor for s
Kantor Ádám Kiss
Församlingsvärdinnor
Viola Andersson och
Gunvor Ekstrand
Husmor
Christina Johansson

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

HERRFIKA

onsdag 24.3 kl. 14
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
Gäst är Marie-Louise Nordberg som berättar om
renoveringen av Sunds Prästgård till retreatgård.
Servering av hembakat av husmor.
Välkommen hälsar prosten Benny Andersson
Nästa gång 21.4

Å andra sidan...
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Döden är inte en del
av livet.

Jesus som är livet
kan inte döda sig
själv.

’Jag är vägen, sanningen och livet’
därför kan döden
inte bita på honom.

Döden tillhör inte
skapelsens ursprung
utan är ett främmande element,
därför gör det ont
när någon dör.

Gud är ande och den
heliga Anden är
livgivaren.

Jesus försäkrar sin
uppståndelse när
han befaller sin ande
åt Gud före han dör
på korset: ’Fader, i
dina händer lämnar
jag min ande’.

Därför kan Jesus
vistas i dödsriket och
uppstå från de döda i
Guds kraft.

Fastetiden är maktkampen mellan gott
och ont i ett nötskal.

Den kampen pågår i
varje människas liv.

Men det är aldrig kört!

Korset är en
segersymbol.
Det ger styrka
i fastan —
glädje i påsken!
mpe

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

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

Servering av
RÅDJURSSOPPA och Ålands pannkaka
i FURUBORG fredag 26.3 kl. 16-18
i BIRGITTAGÅRDEN fredag 16.4 kl. 16-18
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!

understöder äldre i fattigdom
på Åland, i Finland och ute i världen.

Insamlingen pågår tills 31.8.2021

GARNEXPRESSEN

tar emot garn till missionskretsarna som stickar och virkar filtar, sockor,
mössor, yemenvästar, tröjor, vantar m.m. till missionen som skickar det
vidare till fattiga familjer i Nepal och andra länder.
Om du vill sticka hemma kontakta diakoniarbetare Tua Storfors.

LETTLANDSHJÄLPEN har uppehåll pga gränshinder.
Vi hoppas kunna fortsätta med insamlingen senare.

Våf feldagen 21.3

Maria bebådelsedag
Taizémässa kl. 11 i Lemlands kyrka

med konfirmander.
Nygräddade Våfflor i STALLET efteråt
till förmån för Gemensamt Ansvar.
Välkommen STORA som små.

Mission och diakoni för kärleken till nästan
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