KOMMUNEN INFORMERAR
Kommunens budgetseminarium ägde rum den 9 oktober i Joelsalen i Lemlands grundskola där nämnderna fick berätta om sina mål och förslag till investeringar inför år 2020. I seminariet som var öppet för
allmänheten deltog invånare, politiker och tjänstemän. Vi tackar alla närvarande för visat intresse!
Budgetprocessen i kommunen fortsätter med kommunstyrelsens budgetbehandlingar
den 4 november och den 11 november samt kommunfullmäktiges budgetbehandlingar
den 4 december och den 11 december. Vid sitt sammanträde den 13 november kommer kommunfullmäktige att besluta om skatteprocenterna för år 2020.
Kom ihåg att kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten!
Vi önskar alla en fin fortsättning på hösten!

Leveranserna av influensavacciner från THL är försenade, vilket medför att alla små
sjukvårds-mottagningar, hemsjukvård och skärgård får leverans i december. Vaccinet
kommer att räcka till alla. Även personalens egna vaccinationer blir först i december.
Inför årets kampanj för Säsongsinfluensan kommer det annonseras i lokaltidningarna
och Ålands radio under v. 46
I Mariehamn och Godby HC är det kampanjveckor de två sista veckorna i november
(47 + 48). Dit alla riskgrupper är välkomna!

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

4.11

Måndag

19.00

13.11

Onsdag

18.00 –
19.30

13.11

Onsdag

18.11
27.11

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

Måndag

19.00

Brandkåren övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya och gamla
medlemmar hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 13 november 2019
kl 19.00 i Kommungården

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

KONTAKT

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
19 november 2019

Byggnadslovsansökningar tas emot
kontinuerligt och beroende av ärendets
art är behandlingstiden 2-4 veckor.
Byggnadsinspektör Johan Willstedt
finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland, tel 349 432.

Återvinningscentralen i Bengtsböle
Öppet under vinterhalvåret(oktober-mars) helgfria:
Måndagar kl 16-20
Torsdagar 18-20
Första lördagen i månaden 10-13.
OBS! Stängt lördag den 2 november,
öppet lördag den 9 november kl 10-13
Allmänheten är välkomna till klädförsäljning
vid Sveagården
Torsdag 21 november mellan klockan 13.00-15.00
finns Berdinas kläder på Sveagården och saluför sitt
klädsortiment. Passa på att köpa julklappar!
Till påseende och försäljning finns ett varierande
utbud av tröjor, byxor, nattlinnen, strumpor, underkläder och barnkläder m.m. i sköna modeller.

Dagverksamhetens program på Sveagården för
närståendevårdtagare, närståendevårdare och
hemserviceklienter.
06.11.2019

SKAPANDE OCH PYSSEL, HÖST-TEMA

13.11.2019

LJUSSTÖPNING

20.11.2019

GISSA LÅTAR OCH FRÅGESPORT

27.11.2019

SKÖNHETSVÅRD (FOTBAD, HUVUDMASSAGE)

04.12.2019

JULPYSSEL

11.12.2019

BESÖK TILL SOLTUNA OCH ÄTA JULDBORD (PRELIMINÄRT PLANERAT)
Deltagarna betalar själva för sitt julbord.

18.12.2019

DE VACKARSTE JULSÅNGERNA

~~

Lemlands kommuns
ÄLDRERÅD:
Gun Holmström, ordförande,
tel. 040 8415666
Lennart Elffors, tel. 040 5534512
Sven Sundström, tel. 040 0537060
Anna-Stina Donner har avslutat sitt
arbete i äldrerådet då hon flyttat till
Mariehamn.
Tack Anna-Stina för din insats!
Vi finns på Facebook!

Miljötips

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby i Lemland
0400 529430

LAGER
UTHYRES

i Bengtsböle i Lemland
0400

529430 / 040 7297108

Sotare Dagge Johansson
meddelar att han
inte tar emot fler
sotningsuppdrag det
här året.
Fullbokad.

Fotvård på Sveagården
Camilla Jaredal-Holm.

Bli en hejare på matlådor så att du

Ring och boka på tel: 0457-342 59 74

slipper kasta mat. Pajer, soppor,

Torsdag 14 november

grytor, alternativen är många.
Och det mesta går väl att
slänga ner i en pasta?

Camilla tar emot bankkort,
kontanter eller fakturerar

Information från Söderby rådjursjaktlag

Vänkurs
Vill du bli en Röda kors vän till en äldre, ung
med psykisk ohälsa, en inflyttad eller någon
annan som behöver det?
Kom med på vänkurs onsdagen den
6:e november kl. 18-21 på Röda korsgården
Fika ingår
Anmälningar till torsdag 31.10
Vi går igenom Röda korsets principer och
verksamhet, olika former av vänverksamhet
(vänpool som kan ringas in för kortvariga
uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller
långvarig vän), självkännedom
och frivillig verksamhet.
För mer information kontakta;
Linda Johansson
Samordnare för
social och mångkulturell verksamhet
tel. 040 8267005
linda.johansson@redcross.fi

Café Svea

14 november
kl 13.30 Äldreomsorgsledare Inger Erikssoninformerar om äldres
förmåner såsom fotvård, momsfri
socialcervice, färdtjänst m.m.
kl 14.00 Allsångsstund med Staaf och
hans sångarvänner

12 december kl 13.30

Dagisbarn sjunger julsånger
och kanske lussar för oss.
Cafeét är öppet för pensionärer i Lemland.
Kaffe med tilltugg kostar 5€, betalas
kontant.
Välkomna!

Byssbor i Söderby har säkert noterat att rådjursjakten med hund har startat. Söderby rådjursjaktlag
vill därför informera om höstens jakt. Rådjursstammen på Åland har ökat de senaste åren och
detta har lett till fler viltolyckor i trafiken och större
olägenheter med rådjur som äter prydnads- och
odlingsväxter i trädgårdarna. Det finns därför ett
önskemål om att minska rådjursstammen, särskilt
i närheten av vägar och bostadsområden. Det kan
vara en utmaning att jaga i dessa områden utan att
det uppstår konflikter med de som bor i närheten,
men det är nödvändigt om man ska komma åt de
rådjur som många upplever att är ett problem. Om
jakten bara bedrivs i de större skogsområdena,
vilket skulle vara att föredra även för oss jägare,
blir avskjutningen inte tillräckligt stor och stammen
fortsätter att växa. Kvar blir dessutom de djur som
är vana att röra sig i trädgårdarna. Därför måste
jakten också bedrivas i närheten av bostadsområden och vägar. Jakten sker dock med största möjliga
hänsyn till de boende och med säkerheten i särskild
åtanke. Det ska finnas utrymme för alla utomhusaktiviteter, även under jakten, och med ett gott
samarbete finns det möjlighet att anpassa jakten så
den inte utgör någon olägenhet för er. Söderby rådjursjaktlag vill också passa på att informera om att
jakt med hund i regel bedrivs under söndagar från
omkring kl. 09.00.
Om ni har frågor om rådjursjakten är ni välkomna
att höra av er till
jaktledare Janne Viktorsson, tel. 0407743574.

2019-2020

För att beställa snöplogning till privata infarter,
vänligen kontakta någon av följande entrepenörer.
Jan
Söderström
040-0229041
Björkudden
Bengtsböle
Bistorp
Flaka
Granboda
Haddnäs
Hellestorp
Järsö/Nåtö
Knutsboda
Lemböte
Norrby
Rörstorp
Söderby
Wessingsboda
Västeränga

X
X
X

X
X

Stefan
Joakim
Sten
Mathias
Tony
Nordqvist
Sjögren
Leandersson
Sandberg
Karlsson
0400-740030
0457-0229921 040-5960408 0457-3421683
0457-3428641
eller 32544
X
X
X

X

X
X

Välkomna på
Bingo med
vinstchanser.
Torsdag 21 november kl.13.00 spelar vi bin-

go vid Sveagården.

Berdina är på plats och säljer kläder, så passa på att samtidigt titta på allt fint som finns
att shoppa.
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.
Kaffe med dopp, kostnad 5€

X

X
X

X

X
X

Kom igång med träning och kost
föreläsning med Anki Nordman.
Måndagen den 25 november kl 18.00
i Lemlands bibliotek.
I samband med detta hålls
Folkhälsans & Röda Korsets
gemensamma HÖSTMÖTE Stadgeenliga
ärenden.
Kaffeservering

VÄLKOMNA!
Folkhälsan & Röda Korseti
samarbete med Kulturoch fritidsnämnden

Badminton med
friskvårdskuponger
Du kan nu hyra badmintontider i
Valbohallen och använda dina
friskvårdskuponger att betala med. För att få
utnyttja friskvårdskupongerna måste du boka
minst 10 gånger. Det är enbart möjligt att betala
din personliga del av kostnaden, den andra delen
av kostnaden betalas kontant eller med kort
alternativt faktureras .
Bokningar sker via fritidskansliet per mejl
bokning@lemland.ax eller
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

Öppet fram till jul

Onsdag 9-15

Fredagar och lördagar 17.00-22.00
Aktuell meny på www.mormors.ax

Fira Fars Dag hos oss
10 november 16.00-21.00

Boka bord på:
boka@mormors.ax eller ring 0457-3450323

Meny med julens smaker
fr.o.m. 29/11

Välkommen på seniorkaffe
på Norrkulla, Järsö!
Söndagen den 24.11 kl 14-16
Folkhälsan i Lemland bjuder på kaffe och tårta.
Sång och musik med Tony Wikström
Vi lottar ut tre presentkort bland alla besökare.

Föreningsmöte, släktkalas eller kompisgäng?
Vi välkomnar sällskap på
8-30 personer övriga tider.
Skicka ett mail: boka@mormors.ax eller
ring 0457-3450323 för mer info

Malin och Matz
hälsar alla hjärtligt välkomna!
Mormors Gröna Hus

Sjögrensgatan i Norrby , Skyltat efter kyrkan

Anmälan görs till Ann Eriksson tel: 040-7176622,
E-post: annme67@gmail.com Meddela om du
behöver skjuts från Söderby området i samband
med anmälan.

VÄLKOMNA!

Barnboksillustratören och
författaren

Hannamari Ruohonen
ställer ut sina illustrationer på
Lemlands bibliotek 7.11-19.12
Hannamari är en av de
nominerade till Rudolf
Koivu-priset.

Lemlands biblioteks öppettider:
Tisdag och torsdag 9-13, 18-20
onsdag 9-15

Berättarkafé
på Skeppargården Pellas
söndag
17.11 kl 15.00
Kom och lyssna på berättelser
från gångna tiden och berätta
dina egna historier och minnen.
Kanske har du en historia som
bara väntar på att berättas, kom
med och dela med dig av dina
minnen eller bara lyssna på andras historier. Inträde 10 €,
inklusive kaffe med salt och sött
tilltugg. Välkommen!

Välkommen till Lemlands
hemtrevliga lilla julmarknad!

Julstugan
på Skeppargården Pellas
8.12 kl 12-16

Inbjudan till försäljare av hantverk, matprodukter och annat
som hör julen till, deltagaravgift
10 €/försäljare. Bord finns, varierande storlek. Marknaden hålls
inomhus i salen. Pellas har servering och brödförsäljning. Begränsat med platser.
Anmälan till Folke Engblom
folke.engblom@aland.net
0400 537091

Sveagårdens matsedel

									
								
4-10 november					

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Pyttipanna				
Dagens fisk
Pannbiff med svamp, potatis och grönsaker
Grönkålssoppa och dessert			
Fläskkoteltt och potatisgratäng
Dagens fisk
Pepparbiff med pommes och bearnaisås

25 november - 1 december

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Rödbetsbiffar med tsatziki
Dagens fisk
Köttfärslimpa med potatis och morötter
Ärtsoppa och dessert
Lutfisk med sås och potatis
Dagens fisk
Fylld kycklingfilé med potatisgratäng

11-17 november					2-8 december
Måndag Kassler med stuvad spenat och potatis		
Måndag Korvsås och potatis
Tisdag Dagens fisk
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Leverbiff med sås och potatis			
Onsdag Makaronilåda med sallad och lingonsylt
Torsdag Fisksoppa och dessert			
Torsdag Potatis- och purjolökssoppa och dessert
Fredag Kyckling, ris och sallad			
Fredag Plommonjärpar med potatismos och grönsaker
Lördag Dagens fisk
Lördag Dagens fisk
Söndag Helstekt grisfilé med potatis och grönsaksgratäng Söndag Revbensspjäll med grönsaker och potatis

18-24 november				
Måndag Ungskorv med potatismos			
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Fetaostfylld oxjärpe och potatis i ugn			
Torsdag Kycklingsoppa och dessert					
Fredag Chili con carne				
Lördag Dagens fisk
Söndag Marco Polo gryta 										
					

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 pensionär i Järsö-området

Penionärer i Järsö-området kan hämta sin mat från daghemmet Saltkråkan.
För mer information ring tel 54056. Saltkråkan har sin egen lunchplanering

Nästa infoblad utkommer

2 december

Stöd Lemlands Frivilliga
Brandkår men 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.

Deadline för nästa infoblad är

21 november

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
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Vi finns i Lumparsund!

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

Gör skillnad till jul med diakoni och mission
LETTLANDSINSAMLINGEN och GARNEXPRESSEN fortsätter till jul
Missionskretsarna tillverkar populära jemenvästar och andra plagg som håller barnen varma.

Dessa plagg åkte med hjälpförsändelsen till Lettland med frivillig medarbetare Sune Häggblom. Nästa försändelse blir före jul. Det behövs speciellt sänglinne, täcken och filtar mm. inför vintern. Vi har skickat lådor efter
lådor, från hand till hand till hand till hand. Församlingen skickar ett stort TACK till alla för riktigt fina bidrag
till hjälpinsamlingen som snabbt fyllde skåpbilen. Bästa hälsningar till er alla från
diakoniarbetare Tua Storfors och kyrkoherde Benny Andersson.

ONSDAGAR

VECKOPROGRAM

Sveagården kl. 13.30 den 6.11 Andakt,, 20.11 HHN,
Birgittakretsen på Bir gittagår den kl. 13.30 den 13.11
och 27.11. Gemensamma kretsar på Kapellhagen 13.12.
TORSDAGAR

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00, 14.11 Andakt, 28.11 HHN
FREDAGAR

Kapellhagen kl. 13.30 den 8.11 andakt, 22.11 HHN
Kapellkretsen i Kapellhagen kl. 13.30 den 15.11, 29.11,
gemensam med Birgittakretsen den 13.12.

11
November
2019

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

ALLHELGONAHELGEN
Allhelgona VESPER fredag 1.11 kl. 18 i Lemlands kyrka
med kyrkoherde Benny Andersson, diakoniarbetare Tua Storfors och kantor Ádám Kiss.
Möjlighet till förbön. Sånggruppen Force Marchaut sjunger Magnificat av Cipriano de Rore.
Samkväm med servering i Birgittagården efteråt.

Nästa gång Vesper ons 4.12 och efter nyår ons 5.2 kl. 18
Lör 2.11 kl. 11 Högmässa med parentation i Lumparlands kyrka, ”De heligas
gemenskap” Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Höstdagarna, Förbundet Kristen Skolungdom.
Sön 3.11 kl. 14 Bygudstjänst i Norrkulla, Järsö 21 sön e pingst ”Jesu sändebud”
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Universal Day of Prayer, Finlands Kristna Studentförbund.

GUDSTJÄNSTER

KONTAKTUPPGIFTER

Sön 10.11 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka, 22 sön e pingst, Trons grund, Benny
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: SLEF, Elrim
institutet i Istanbul.

Kyrkoherde Benny Andersson
helgledig mån-tis. tel. 0457 3434 267
Kyrkoherdens vikarie: Liisa Andersson
tel. 0405 76 38 07

Sön 17.11 kl. 18 Kvällsmässa i LemKantor Ádám Kiss
lands kyrka, 23 sön e pingst, Uppbrottets söndag,
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Kon- tel. 0457 343 17 70
firmandarbetet, Kyrkans central för det
Diakoniarbetare Tua Storfors
svenska arbetet.
Telefontid: tis- och torsdagar kl. 10-12
Sön 24.11 kl. 11 Högmässa i Lumpartel. 0457 344 18 05
lands kyrka 24 sön e pingst, Domsöndagen, Liisa
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Församling- Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265
ens konfirmandarbete.
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi

Glad

Advent

Sön 1.12 kl. 11 Familjegudstjänst i
Lemlands kyrka, 1 sön i advent, Din konung kommer i ödmjukhet, Benny Andersson, Ádám Kiss.
Kollekt: Finska Missionssällskapet, arbetet
för fred och försoning.

Församlingsvärdinnor
Viola Andersson och Gunvor Ekstrand
tel. 0405 735 482 eller 040 776 1735
Husmor Christina Johansson
Birgittagården tel. 34382
Församlingsmästare Julia Norlander
tel. 0407 68 57 62

Psalmkväll med nya psalmbokstillägget
Torsdag 21.11 kl. 18 i församlingshemmet

med prosten Benny Andersson, Fredrik Erlandsson på trumpet
ackompanjerad av Ádám Kiss. Servering under evenemanget.

Välkommen till kyrkan
i glädje och sorg
12

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Barngudstjänst
söndag 8.12 kl. 11 på Solkulla
med Benny Andersson, Johanna
Häggblom och Ádám Kiss. Kollekt:
För församlingens barnverksamhet.

Gröt och julpyssel efteråt.
Södra Lemlands Marthaförening serverar julgröt och församlingen
står för julpyssel för barn och vuxna tillsammans. Tillfället är gratis.
Välkommen till en stund med julfrid, sång och kreativitet.

Föräldra-barn-gruppen
torsdagar kl. 9.30-11.30
i församlingshemmet Birgittagården
Välkommen att träffa andra föräldrar och barn,
leka och smeka, sjunga och gunga.
Nästa ggr. 7.11, 14.11 21.11, 28.11 och 5.12
Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom, tel. 0457 3434 265

För kännedom gällande

Hjälpledarskolning

Nästa gång 22-24.11 i Jomala församlingshem

ÅLANDS UNGA KYRKA
är ett samarbete mellan åländska församlingars ungdomsarbete
för ungdomar på hela Åland som är konfirmerade.
En stor del av verksamheten erbjuder vi gratis.
Verksamheten utgår från dem som deltar, ingenting är omöjligt.
På våren blir det eventuellt en längre resa utomlands (längre än Sverige alltså ...) som delvis sponsoreras av församlingen.
För info och anmälan till de olika tillfällen följ FACEBOOK Ålands Unga Kyrka
Under evenemang hittar du:
Ungkvällar ordnas 1 gång/mån i Jomala församling
-

Fre 29.11 kl. 18
Höstdagar ordnas i Toijala 1-3.11
Se www.hostdagarna.fi

Ung övernattning

Helgen 14-15 december

Verksamhet för STORA och små!
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LOPPIS

Välkommen till JULLUNCH

med lotteri

för församlingsmedlemmar

Lördag 9.11
Kl. 11-16

i
Birgittagården
Fika till salu.
till förmån för LETTLANDShjälpen

onsdagen den 18.12 kl.12.00
på Lemböte lägergård.
Missionskretsarna ordnar lotteri.
Skjuts ordnas.
Boka dagen i din kalender redan nu.

Arr. Missionskretsarna
Birgittakretsen & Kapellkretsen

Välkommen!

Välkommen med till

HERRFIKA

onsdag 20.11 kl. 14

med gäst och hembakat av husmor i församlingshemmet
i trevligt herrsällskap tillsammans med
kyrkoherde Benny Andersson
Nästa gång 29.1

De Vackraste Julsångerna
Självständighetsandakt fredag 6.12 kl. 18 i Lemlands kyrka
med Benny Andersson och Ádám Kiss. Personalkören medverkar.
Glögg och pepparkakor i Kyrkstallet efteråt.
Välkommen!

Etiska JULKLAPPAR

finns på Pastorskansliet och på Birgittagården vid olika tillfällen.

Annorlunda gåva

ekologisk och etisk gåva till människor i u-länder: Vattenpump,
hönor, symaskin, skoldräkt, läskunnighet, födelseattest mm.
Pris från 5 € till 1200 €. Betalas via konto.

Gemensamt Ansvars gåva

Olika produkter från 5€ - 35€. Kontantbetalning.

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