KOMMUNEN INFORMERAR
Arbetet med kommunens budget för år 2018 pågår för fullt. Nämnderna ska lämna
in sina budgetförslag senast den 22 september. Det traditionella budgetseminariet
är planerat till onsdagen den 11 oktober vartill allmänheten är välkommen. Närmare
tid och plats meddelas senare!
Budgetprocessen fortsätter sedan med kommunstyrelsens behandling i två omgångar varefter kommunfullmäktige behandlar budgeten den 22 november och den 29
november. Kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Vi önskar alla en skön inledning på hösten!
Kommunkansliet

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

6.9

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

Kommunkansliet
34940

KONTAKT

6.9

Onsdag

19.00

Brandkåren övar, nya medlemmar hjärtligt
välkomna!

Branddepån

Jonas Karlsson
0457 382 8636

13.9

Onsdag

18.00 –
19.30

20.9

Onsdag

21.9
27.9

Simon Söderlund
0457 553 4362

Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Branddepån

19.00

Brandkåren övar, nya medlemmar hjärtligt
välkomna!

Branddepån

Torsdag

17.30

Idrottslekis, barn födda 2012-13. (se
annons i infobladet)

Valbohallen

Mathias Sandberg
0457 3421 683

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Branddepån

Simon Söderlund
0457 553 4362

Jonas Karlsson
0457 382 8636

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 6 september 2017
kl.19.00 i Kommungården

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder
tisdagen den 19 september 2017

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, senast 14 dagar före sammanträdesdagen.
Byggnadsinspektör Johan Willstedt
finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Övriga dagar i Lemland tel 349 432.

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Vi lediganslår en ordinarie tjänst som

BYRÅSEKRETERARE
inom förvaltningssektorn med en arbetstid om 82,75 % av heltid
med tillträde enligt överenskommelse.
Sista ansökningsdag är den 11 september 2017.
För mer information se www.lemland.ax.
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Vattenavläsning
Under augusti månad har avläsningskort för vattenmätare
skickats ut till alla vatten - och/eller avloppsabonnenter.
Vänligen uppmärksamma, att mätaren bör läsas av
senast den 30.09 2017.
Meddela mätarställningen till oss antingen genom att returnera ifyllt
avläsningskort, e-tjänster eller per mail: vatten@lemland.ax.

OBS! Det är viktigt att lämna in avläsningen i tid!
Alla fakturor görs samtidigt och det leder till fördröjning
när avläsningar saknas.
I byarna Bistorp, Rörstorp, Granboda, Haddnäs och
Vessingsboda kommer fastighetsskötarna att läsa av mätarna för de
fast bosatta, meddelande kommer i postlådan innan avläsningen.
Tekniska nämnden

Månadens miljötips från Byggnads- och miljönämnden

Kranvatten bättre än flaskvatten
På Åland har vi dricksvatten i kranarna. Dricksvattnet i kranen är flera hundra gånger
billigare än mineralvatten på flaska! Dessutom är det mycket mer miljöanpassat att
transportera vattnet i våra befintliga vattenledningar än i lastbilar.

Återvinningscentralen i Bengtsböle

Sommaröppet:
(april-september)
Måndagar kl 16 – 20
om måndagen är helg är stationen öppen dagen efter

Lördagar kl 10 – 13 (helgfria)
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Information från Byggnads- och Miljökansliet
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 annat 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. Detta för du istället till återvinningsstationen i
Bengtsböle. 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 inte röken stör
närboende. Se till att snabbt få 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 kan
ni komma överens om en gemensam eldningsdag?
På internet kan du enkelt kontrollera om eldningsförbud råder:
www.alarmcentralen.ax
Information finns även på Yle text-tv sid 765. Landskapsalarmcentralen kan
lämna information på tel 19000.

ÄR ER BYGGNAD SLUTSYNAD?
Det är fastighetsägarens skyldighet, enligt lag, att se till att uppförda byggnader blir
slutsynade av byggnadsinspektören inom 5 år, efter beviljat bygglov.
Kontakta byggnadsinspektören Johan Willstedt
Tel 359 024 i Lumparland onsdagar
övriga dagar i Lemland Tel 349 432
om du har frågor eller vill boka en syn.
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INFO OM MOMSFRI STÄDTJÄNST
Om Du på grund av ålderdom, sjukdom, återhämtning
från sjukdom eller av andra skäl inte kan klara av Din
städning så kan Du ha rätt till momsfri städservice.
Momsfri städtjänst innebär att momsen om 24% (nästan en fjärdedel) dras bort direkt från priset för städtjänsten.
Därutöver kan Du dra av städtjänsten som hushållsavdrag som är 50 % av priset i Din skattedeklaration.
Kommunen ger info vilka städföretag som är godkända
för den här tjänsten.

Kontakta socialarbetare Inger Eriksson per
telefon 349 440 så får Du information.
Mer info på kommunens hemsida.

Körsång med åländsk repertoar
Onsdag 4 oktober kl.18.30
Körglädje sjunger åländska sånger vid Sveagården. Kören är en blandkör
från Medis med Åsa Isaksson som körledare.
Vi bjuder på smörgåstårta för kommunens pensionärer. Övriga besökare

betalar för sig.

Begränsat antal platser.
Anmälan till Sveagården tel nr 018-34228
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Lemlands kommuns
ÄLDRERÅD informerar:

~~
Lemlands kommuns
ÄLDRERÅD

Aktiviteterna i Folkhälsans aktivitetshus i Mariehamn är öppna för alla
seniorer på Åland.
Där erbjuds:
*Yoga för seniorer
*Balans och styrketräning*Kaffe med
dopp*Sittgymnastik*Sittdans
*Mimose/Aktiv senior

Gun Holmström, ordförande,
tel. 040 8415666
Anna-Stina Donner, tel. 040 5028705
Lennart Elffors, tel. 040 5534512
Sven Sundström, tel. 040 0537060
Välkommen att kontakta oss!

För anmälan och mer information
Nina Jansson, koordinator och hälsa.
Tel: 527043 eller e-post nina.jansson@folkhalsan.ax

Äldrerådets nästa möte hålls
måndagen den 9 oktober

~~

Fotvård vid Sveagården

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 Anita Eriksson,
tel. 35 349, Avbokning görs senast en vecka före,
underlåtenhet debiteras.

Fotvårdare Katarina Johansson kommer
nästa gång den 2 oktober
Boka direkt till henne
på telefon 018-23707
eller 040 748 7707

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f
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Sveagårdens matsedel

							
				
							
		
4 - 10 september			
		
25 september - 1 oktober		
				
						
Måndag
Ugnskorv med potatismos och
Måndag
Köttfärssås med pasta/potatis 		
		morötter				
		och sallad				
Tisdag		
Dagens fisk, Janssons frestelse		
Tisdag		Dagens fisk			
Onsdag
Gräddstuvad lever med kokt 		
Onsdag
Pyttipanna med stekt ägg och
		morot					
		rödbeta				
Torsdag
Köttfärssoppa och efterrätt		
Torsdag
Fisksoppa och efterrätt		
Fredag		
Kycklinggryta, potatis, ris och
Fredag		
Sjömandsbiff och salld		
		sallad		
Lördag		
Dagens fisk		
Lördag		Dagens fisk			
Söndag		
Revbensspjäll med potatis, sås
Söndag		
Rostbiff, potatisgratäng och
		och grönsaker				
		sallad					
					
					
							
		
11 - 17 september			
		
2 oktober - 8 oktober			
						
						
Måndag
Makaronilåda och sallad		
Måndag
Korvsås med potatis och grönsa
Tisdag		Dagens fisk				
		ker					
Onsdag
Rotmos och rimmad carré
Tisdag		Dagens fisk				
Torsdag
Korvsoppa och efterrätt
Onsdag
Köttbullar, potatis och sås		
Fredag		
Kållåda, potatis, sås och
Torsdag
Ärtsoppa och efterrrätt		
		lingonsylt			
Fredag		
Kyckling med ris och currysås
Lördag		Dagens fisk			
Lördag		Dagens fisk			
Söndag		
Kycklingschnitzel, potatis och
Söndag		
Porterstek, potatis, sås och grön		kall sås					
saker							
				
		
		
18 - 24 september			
						
Måndag
Korv och potatis med grönsaker
Tisdag		Dagens fisk				
Onsdag
Skinkfrestelse och sallad
Torsdag
Kålsoppa och efterrätt		
Fredag		
Flygande Jakob med ris och
		potatis, sallad			
Lördag		Dagens fisk			
Söndag		
Köttgryta ris, potatis och sallad
		
Lunchen vid Sveagården serveras kl 11.30 FÖR KOMMUNENS
PENSIONÄRER och bör bokas senast tre dagar före planerat besök,
tel 34 218. Med reservationer för ändringar.

Välkomna

önskar personalen vid Sveagården
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Torsdag
Torsdag
Torsdag21
21
21september
september
september
startar
startar
startarLIFs
LIFs
LIFsnya
nya
nyaidrottslekis
idrottslekis
idrottslekis
för
för
förbarn
barn
barnfödda
födda
födda2012
2012
2012och
och
och2013.
2013.
2013.

ViVi
Vi
samlas
samlas
samlas
redan
redan
redan
kl.17.30
kl.17.30
kl.17.30
för
för
för
information
information
information
i iValbohallen.
iValbohallen.
Valbohallen.
Kl.18-19
Kl.18-19
Kl.18-19
börjar
börjar
börjar
idrottslekiset.
idrottslekiset.
idrottslekiset.
För
För
För
mer
mer
mer
information,
information,
information,
kontakta
kontakta
kontakta
Mathias
Mathias
Mathias
Sandberg
Sandberg
Sandberg
tel.
tel.
tel.
0457
0457
0457
3421
3421
3421
683
683
683

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

Ålands Taxi i Lumparsund
fortsätter med
Handelsturen till KEA-Market
på fredagar

9–13 och 18–20
9–15
9–13 och 18–20

Skolvägen 3, tel 34595.
biblioteket@lemland.ax

Start 10.20 från Bäckäng – Flaka –
Sveagården – Kea Market
Pris 5 € /tur eller 10 € t/r
PS. Vi kör även Fpa Färdtjänst Rullstolar.
Vi har 3 stora bilar till ert förfogande.

Välkomna!

Ring och boka på tel 018 32000
Åsa Rehn / Rino Häuselmann
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Ekologisk lammproduktion.
Vi plåppar-åpp hos Västerro på
skördefesten
Fredag 22/9 kl 11-16
Lördag 23/9 kl 16-21

Det finns platser kvar på vår
vattengympa i allaktivitetshuset
i Mariehamn för både kvinnor
och män (mix)
Den startar onsdagen den 6 september
Grupp I kl 19:00
Grupp II kl 20:00
Avgift: 85 € medlem i folkhälsan
95 € icke medlem
Anmäl per mail :
kerstin.nordenstrom@ahs.ax
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Försäljning av kött
-rökt och fryst
Fårskinnsfällar, hantverk
och garn

Är du pensionär och skulle vilja ha
någon att prata och umgås med?
Din kommun kan nu erbjuda dig
Äldreomsorg på distans avgiftsfritt
under 2017.
På Sveagården finns en skärm att
bekanta sig med.
Med en skärm i hemmet så träffar du andra pensionärer och kan även vara med i de olika
aktiviteterna. Du sitter tryggt hemma och deltar på de aktiviteter du själv väljer.
Du kan i enskildhet kontakta andra deltagare och bara prata bort en stund.
Som deltagare i Äldreomsorg på distans kan du:

de sociala aktiviteter

 Vara med i olika aktiviteter t.ex. sittgympa, minnesträning, museibesök m.m.



 Ta del av aktuell information och erfarenheter från inbjudna studiogäster i t.ex. hälsorelaterade frågor och för dig aktuella vardagsfrågor

Hålla kontakt med andra äldre

Låter det intressant, kontakta hemserviceledare Rosita Kuhlman-Johansson på tel:
018 34228 så får du mera information och vi
kan ordna ett infotillfälle.
Välkommen!

Delta i olika diskussioner och stimuleran-



Hjälp oss hjälpa!
I april 2017 startades projektet Främjande av psykisk hälsa bland äldre.
Nu fortsätter vi med höstens aktiviteter.
Detta projekt fokuserar på att, genom meningsfull aktivitet, främja psykisk hälsa bland äldre (65+) från ett
personcentrerat perspektiv där fokus läggs på personens styrkor, förmågor, vilja och behov. Förhållningssättet handlar om att “göra med” istället för att “göra för” där personens egen lust och motivation lockas fram.
Projektet riktar sig till äldre med (risk för) psykisk ohälsa och pågår till sista december 2018.
Aktiviteter utförs även i projektets regi. Utöver tidigare nämnda tjänster tillhandahållna av
aktivitetskoordinatorn kommer under hösten att hållas:
-

en diskussionsgrupp: Bron till mentalt välbefinnande, där målsättningen är att stärka deltagarnas
mentala välbefinnande, öka deras livskunskap och stödja ett livsbejakande tänkande.

-

en öronakupunkturgrupp, lämplig för äldre med oro, ångest, depressiva symtom och sömnstörningar
samt beroende och abstinenssymtom (enligt NADA-modellen).

Är något oklart eller vill du bara veta mer? Tveka inte att ta kontakt!
Aktivitetskoordinator:
Erika Borenius- Kankkonen, mån-to tel: 04573453978, mail:erika.boreniuskankkonen@ha.ax
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Markarbeten och avloppsprodukter

NORDSONS GRÄV
+358 400 740 030
www.nordsonsgräv.ax
22610 Lemland

Tryck här

Restaurant

Skeppargården Pellas
Fest– och möteslokal
i gammaldags, hemtrevlig miljö
Mangårdsbyggnaden 400 euro

Buffé, A la carte, Take away
ÖPPET:

för lugna tillställningar, ca 50 pers.,
t.ex. födelsedagsmottagning, möten

Tis-Fre 11.30-19.00 (buffé 11.30-14.00,
15.00-19.00 á la carte.

Ladugården 350 euro

för större fester och kalas, t.ex.
bröllop, för max 110 personer.
För information och bokning kontakta
husmor Freya Darby
freya.darby@gmail.com 04573134012
www.skeppargardenpellas.ax

Lör-Sön 12-18 (buffé hela dagen + á la
carte)
Södra Söderbyvägen 3, Lemland
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
www.lemland-lumparland.evl.ax
Kansliet öppet: mån-, tis-, torsdag 9.00-12.00
TELEFON: 018-34042
E-POST: lemland-lumparland@evl.fi
ADRESS: Lemlandsvägen 1328, 22610 Lemland
FACEBOOK: Lemland-Lumparlands församling

VECKOPROGRAM

BA= Benny Andersson, ÁK= Ádám Kiss, ML= Markus Linnanlehto
JH = Johanna Häggblom, TS= Tua Storfors, CJ= Christina Johansson
VA= Viola Andersson, GE= Gunvor Ekstrand

ONSDAGAR
Sveagården kl. 13.30 13.9 HHN BA+ÁK, 27.9 andakt TS+ÁK
Birgittakretsen på Birgittagården kl. 13.30 4.10 TS+CJ START 20.9
Barnkör på Birgittagården kl. 15.15-16.00 START 13.9 (ÁK)
Samtalsgrupp Bibeln i fokus i Birgittagården
kl. 19.00 27.9 Roger Syrén (se ruta) START 27.9 (TS)
TORSDAGAR
Föräldra-barngrupp i Birgittagården kl. 09.30-11.30
START 7.9 och följande 21.9, 28.9 och 5.10 (JH) OBS! ej 14.9!

Kretsarnas terminstart
20.9 kl. 13.30 i BIRGITTAGÅRDEN
med Benny Andersson,
Tua Storfors och
Christina Johansson

Välkommen

FREDAGAR
Kapellhagen kl. 13.30 1.9 andakt BA+ÁK+ML/VA, 15.9 HHN BA+ÁK+ML/VA, 29.9 andakt TS+ÁK+ML/VA
Kapellkretsen på Kapellhagen kl. 13.30 (6.10 BA+ML) START 20.9 (se rutan ovan)
Stiftelsen Hemmet kl. 14.00 8.9 andakt BA+ÁK, 22.9 HHN BA+ÁK, 6.10 andakt TS+ÁK
SÖNDAGAR
Psalm– och taizékör för alla i kyrkan en timme före gudstjänst. START 10.9 (ÁK)

Psalm– och taizékör!

Välkommen i en KÖR FÖR ALLA

Vi övar söndagens psalmer och deltar i gudstjänsten för en glädjefull allsång!
Kom en timme före gudstjänsten på söndagen i aktuell kyrka, oftast kl. 10, se nästa sida.
DROP-IN, du behöver inte binda upp dig utan kommer när det passar.
Kontakta kantor Ádám Kiss, e-post: kronsten@hotmail.se eller telefon 04573431770 .

Välkommen till KRETSARNA
Är du ledig hemma? Kom och använd dina talanger :-)
Du kan välja själv bl.a. virka, sticka eller sy för missionen.
Kom och plantera idéer. Vi startar igen 20.9 kl. 13.30 i BIRGITTAGÅRDEN.

Kontakta diakoniarbetare Tua Storfors tel . 0457 344 1805

September 2017
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

Årets första klassister välsignade inför skolstart

Vid gudstjänsten 13 augusti i Lemlands kyrka välsignades första klassisterna av prästen Liisa
Andersson, sedan utdelade barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
Barnens bibel till varje barn och församlingsvärd Markus Linnanlehto bjöd på saft och kaka
efteråt bak i tornkyrkan. Det blev en trevlig stund tillsammans!
De ettor som inte kunde närvara är välkomna att hämta barnbibeln på pastorskansliet vid tillfälle.

Barnkören

börjar igen ONSDAG 13.9 kl. 18.15-19.00
i BIRGITTAGÅRDEN
Nya medlemmar välkomna med i KÖREN FÖR ALLA barn

Kontakta kantor Ádám Kiss, e-post: kronsten@hotmail.se eller telefon 04573431770

Föräldra-barn-grupp
Är du hemma med små barn?
torsdagar kl. 9.30-11.30 är hemmavarande föräldrar
VÄLKOMNA på Birgittagården i Söderby, Lemland, där
barnen får möta andra barn, leka och sjunga tillsammans
med barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom.
Församlingen bjuder på mellanmål. Micro finns.
START 7.9 och följande 21.9, 28.9 och 5.10 . OBS! Ej 14.9!

Barnens sida
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
GUDSTJÄNSTER

KONTAKTINFO

Sön 3.9 Trettonde söndagen efter pingst
Gudstjänst kl. 11.00
S:t Andreas kyrka i Lumparland
Benny Andersson, Ádám Kiss och Markus
Linnanlehto.
Kollekt: Kyrkbygge i Senegal.

Kyrkoherde Benny Andersson,
Helgledig mån-tisdag. Ledig 23-24.9
tel. 0457 3434 267

Sön 10.9 Fjortonde söndagen efter pingst
Högmässa kl. 11.00
S:ta Birgitta kyrka i Lemland
Benny Andersson, Ádám Kiss och Markus
Linnanlehto.
Kollekt: Student– och skolungdomsmission.
Sön 17.9 Femtonde söndagen efter pingst
Högmässa kl. 11.00
S:t Andreas kyrka
Benny Andersson och Markus Linnanlehto
Kollekt: Finlands sjömanskyrka.
Sön 24.9 Sextonde söndagen efter pingst
Gudstjänst kl. 11.00
S:ta Birgitta kyrka
Liisa Andersson, Ádám Kiss och Markus
Linnanlehto.
Kollekt: Mot arbete mot människohandel.

Kyrkoherdens vikarie: Liisa Andersson,
tel. 0405 76 38 07
Kantor Ádám Kiss
Helgledig mån-tisdag. Ledig 16-17.9
tel. 0457343 1770
Diakoniarbetare Tua Storfors
jobbar tis-fredag.
Telefontid:
tisdagar och torsdagar kl. 10-12,
tel. 0457 344 18 05
Barn– och ungdomsledare Johanna
Häggblom jobbar ons-torsdag.
Telefon– och mejltid:
fredagar kl. 9-12,
tel. 0457 3434 265
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi
Församlingsmästare Julia Norlander
tel. 0407 68 57 62

FÖDELSEDAGSFEST

Sön 1.10 Mikaelidagen ”Änglarnas dag”
Taizégudstjänst kl. 11.00
S:t Andreas kyrka
Benny Andersson, Ádám Kiss, Johanna
Häggblom och Markus Linnanlehto.
Inskrivning till skriftskolan och servering
efteråt i skolans matsal.
Kollekt: För kristet arbete bland barn i
Borgå stift, Församlingsförbundet.
Sön 8.10 Adertonde söndagen efter pingst
Högmässa kl. 11.00
S:ta Birgitta kyrka
Benny Andersson, Ádám Kiss och Markus
Linnanlehto.
Kollekt: Konfirmandarbetet och media.

Vi bjuder dig som
fyllt 75 år och 80 år med sällskap
välkommen på fest 23 november.
Mer info senare.

FÖRSAMLINGENS UTRYMMEN
för olika tillfällen:
Sta Birgitta kyrka, Lemland,
240 pers.
St Andreas kyrka, Lumparland,
140 pers.

Församlingshemmet Birgittagården
Norra Söderbyvägen, Lemland,
80 sittplatser vid bord.
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Allas gemenskap

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Anmäl dig
via nätet
helt enkelt.
Fyll i formulären på
lemland-lumparland.evl.ax
Info om konfirmandlägren
med posten senare.

INSKRIVNING
TILL
SKRIFTSKOLAN
för er
födda 2003 eller tidigare
Konfirmation 10 juni 2018

Hela familjen välkommen med till taizégudstjänst

Söndagen 1 oktober kl. 11 i Lumparlands kyrka
Efteråt kaffe och inskrivning i skolans matsal

Välkomna hälsar
kyrkoherde Benny Andersson, barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
och församlingsvärd Markus Linnanlehto

Vill du bli medlem igen?
Visste du att du inte automatiskt blir medlem i evangelisk-lutherska kyrkan i Finland trots att du har
hört till den lutherska kyrkan i ditt hemland? Ta med dopintyg och att du är konfirmerad så kan vi
skriva in dig i församlingen. Det går bra att skriva in dig via vår hemsida och sedan lämna in intygen. Du som är född på Åland och bott i utlandet eller gått ur kyrkan kan alltid skriva in dig igen.
Barn över 12 år kan skriva in sig med vårdnadshavarens godkännande. Välkommen.
Ta gärna kontakt med pastorskansliet om du undrar.

Samtal med bibeln i fokus
START onsdag 27 september kl. 19.00

Kom med och samtala om bibeln
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland

Inga förkunskaper
krävs :-)
Vi bjuder på kaffe
och tillugg

Välkommen

Under ledning av teologie doktor Roger Syrén samtalar vi kring bibeln tillsammans med fru Marianne. Bibeln består av 66 böcker, skrivna av olika författare i olika tider. De äldsta är från cirka år 900 före Kristi födelse och de yngsta från cirka år 100 efter Kristi födelse. Nu liksom då försöker människan förstå meningen
med tillvaron, hon grubblar över vad det är att vara människa. Att reflektera och tolka är inte alltid enkelt. För
många kan det bli svårt att säga att Bibeln helt och hållet består av sanningar som går att tillämpa i dag. I predikan är det prästen som tolkar texterna och sätter dem i ett sammanhang som är relevant i dag. Tillsammans
läser vi och funderar. Vi håller på med det äldsta evangeliet Markusevangeliet.
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