KOMMUNEN INFORMERAR
Nya och bekanta ansikten inom kommunens personal
Elin Granholm har tillträtt som ny specialbarnträdgårdslärare fr o m den 18 april.
Christina Sjölund tillträder som ny barnomsorgsledare fr o m den 2 maj.
Båda har sina arbetsplatser på kommunkansliet.
Rosita Kuhlman-Johansson har fr o m den 3 april återvänt till sin tjänst som hemserviceledare på Sveagården.

Årets lemlänning
Det finns fortfarande möjlighet att nominera kandidater till Årets lemlänning 2017! Fram till
den 15 maj kan man lämna in förslag på kandidater. Förslagen ska motiveras och kan lämnas
per e-post till info@lemland.ax eller skriftligen till kommunkansliet eller biblioteket.

Kommunvimpeln
Kommunvimpeln finns till försäljning på kommunkansliet måndag – fredag kl 9 – 15 samt på
biblioteket under öppettiderna tisdag och torsdagar kl 9 – 13 och 18 – 20, samt onsdag kl 9 – 15.
Fyrametersvimpeln kostar 20 euro och sexmetersvimpeln 35 euro.
Hälsningar, kommunkansliet

Månadens miljötips med Byggnads- och miljönämnden i samarbete med Agenda 21:
MAJ
Våga välja vilda växter! Maskrosblad, kirskål och nässlor är några av de
vilda växter som fungerar utmärkt till olika maträtter. Passa på under
försommaren då de späda bladen lämpar sig bäst för matlagning.

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

Solkulla, Flaka
Kommungården

2.5

Tisdag

18.00

Kronbindning alla måndagar och tisdagar
tills kronorna är klara till midsommarstången. Välkommen också att lära dig hur
det går till!

3.5

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

3.5

Onsdag

19.00

8-9.5

Måndag
Tisdag

18.00

10.5

Onsdag

10.5

Solkulla, Flaka

18.00 –
19.30

Brandkåren övar, nya medlemmar hjärtligt
välkomna!
Kronbindning alla måndagar och tisdagar
tills kronorna är klara till midsommarstången. Välkommen också att lära dig hur
det går till!
Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Onsdag

18.30

Marthamöte. Välkomna!

Solkulla, Flaka

17.5

Onsdag

19.00

24.5

Onsdag

18.00 –
19.30

Brandkåren övar, nya medlemmar hjärtligt
välkomna!
Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

Branddepån

Branddepån

Branddepån
Branddepån

KONTAKT

Cia Smiderstedt
040 0744062
Kommunkansliet
34940
Jonas Karlsson
0457 382 8636
Cia Smiderstedt
040 0744062
Simon Söderlund
0457 553 4362
Elin Eriksson, tel 35340
Jonas Karlsson
0457 382 8636
Simon Söderlund
0457 553 4362

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
16 maj 2017

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 3 maj 2017
kl.19.00 i Kommungården

Handlingarna skall inlämnas i god tid före
mötet, senast 14 dagar före sammanträdesdagen.

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

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

Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Har din väg en
namnskylt?

DAGS ATT
SKURA MATTOR?

Privata vägar i kommunen saknar ännu
vägnamnsskylt. Det är väghållarens
ansvar att vägen får sin namnskylt.

Matt-tvätten i Söderby
öppnar för säsongen
måndagen den 15 maj.
Välkommen!

Vi erbjuder er möjlighet att beställa
namnskylt via tekniska kansliet.
Kostnad 107,76 € per paket
(skylt, stolpe, fundament)
Tel: 349 430
eller
e-post:eivor.augustsson@lemland.ax
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Bengtsböle
återvinningscentral

BÅTPLATS

Sommaröppet:(april-september)
Måndagar kl 16 – 20

En båtplats finns att hyra vid
Västeränga småbåtsbrygga.
Hyra 166,00 euro / år
(inkl. moms).
Kontakta Tekniska kansliet
tel 349431

om måndagen är helg är stationen öppen
dagen efter

Lördagar kl 10 – 13 (helgfria)
OBS. 1:a maj stängt.
Öppet tisdag 2:a maj kl 16 - 20

e-post: margareta.nordblom@lemland.ax

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 värme panna. 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.
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Årets lemlänning 2017
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 15 maj är du välkommen att komma med förslag på
kandidater till Årets lemlänning 2017. Förslagen ska motiveras och
kan lämnas per e-post till info@lemland.ax eller skriftligen till
kommunkansliet eller biblioteket.
Vinnaren presenteras i infobladet, på kommunens
hemsida och facebook-sida.

Lemlands kommuns

ÄLDRERÅD

Hemservicen söker

närvårdare

Gun Holmström, ordförande,
tel. 040 8415666

till sommaren för
semestervikariat

Anna-Stina Donner, tel. 040 5028705
Lennart Elffors, tel. 040 5534512
Sven Sundström, tel. 040 0537060

Ring 018 34228
hemserviceledare

Välkommen att kontakta oss!

Rosita Kuhlman-Johansson
för mer information

Äldrerådets nästa möte hålls
måndagen den 22 maj.
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SOCIALKANSLIET INFORMERAR

Lekparken
Ska ditt barn fortsätta i lekparken eller börja
där i höst? Glöm inte att ansöka om plats så
snart som möjligt. Ansökan görs på samma
blankett som till daghemmen,
www.lemland.ax/kommunen/blanketter

Fritidshemmet
För skolbarn som går i årskurs 1 och 2 finns
fritidshemmet. Ansökan görs på samma blankett som till daghemmen och måste göras
inför varje läsår,
www.lemland.ax/kommunen/blanketter

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:

 Delta i olika diskussioner och stimulerande sociala aktiviteter

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



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.

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

Välkommen!
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SENIORER

Sveagårdens matsedel
Vecka 18
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

1 - 7 maj
Fläskfilé och potatisgratäng
Dagens fisk
Pannbiff med potatis och grönsaker
Köttfärssoppa med efterrätt
Kyckling och ris
Dagens fisk
Porterstek med potatis

22 - 28 maj
Korvsås med potatis och morötter
Dagens fisk
Makaronilåda och sallad
Grisfilé med potatissallad
Ärtsoppa och efterrrätt
Dagens fisk
Fläskkotlett, potatis, sås och grönsaker
		
Vecka 22 29 maj - 4 juni
Måndag Skinkfrestelse med sallad
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Biff Lindström med potatismos och
grönsaker
Torsdag Köttsoppa och efterrätt
Fredag
Kyckling med ris och sallad
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Fläskschnitzel, potatis, sås och
sallad
Vecka 21
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Vecka 19 8 - 14 maj
Måndag Korv med potatismos och riven
morot
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Stekt lever och potatismos
Torsdag Kycklingssoppa och efterrätt
Fredag
Köttfärslimpa
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Marco Polo gryta med potatis
och grönsaker
15 - 21 maj
Fläsksås med potatis och morötter
Dagens fisk
Köttfärs - och potatislåda med
sallad
Torsdag Gulaschsoppa med efterrätt
Fredag
Kyckling med ris och grönsaker
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Kalops med potatis och grönsaker
		

Vecka 23 5 - 11 juni
Måndag Korv med potatismos och rivna
morötter
Tisdag
Dagens fisk
Onsdag
Lasagne med sallad
Torsdag Fisksoppa och efterrätt
Fredag
Kyckling, potatis, ris och sallad
Lördag
Dagens fisk
Söndag
Revbensspjäll med potatis och
grönsaker

Vecka 20
Måndag
Tisdag
Onsdag

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

För att i bästa möjliga mån undvika missförstånd vid bokning av mat, avbokningar och när
ni kommer till Sveagården för att äta, ring direkt till köket, tel: 34218.
Där finns personal mellan kl. 9 – 17.

Boka in 8 juni kl.13.30

Fotvårdare

Accordion Club

Katarina Johansson
kommer till Sveagården
den 5 juni

spelar upp på
Sveagården.

BOKA
på tel: 23 707

Kaffe med dopp

Välkomna!
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Info från BIBLIOTEKET

Utställningar i bibliotekskorridoren!

I maj - Konstutställning

Ett gemensamt projektarbete mellan flera
olika hemundervisarfamiljer på Åland.
Under vecka 18 kommer vi löpande fylla
bibliotekskorridoren med blandade konstverk.
Välkomna att titta!

Sommarutställning 2017
Ett urval av Gun Holmströms många fina
tavlor i akryl kommer att pryda väggarna!

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

FYNDA
BILLIGA
BÖCKER!

9–13 och 18–20
9–15
9–13 och 18–20

Kristi himmelsfärdsdag
25 maj är biblioteket stängt
Avskrivna böcker:
vuxen 1 euro/st
barn 50 cent/st
tidskrifter 20 cent/st

Välkomna!
Skolvägen 3, tel 34595.
biblioteket@lemland.ax
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Välkommen att vandra längs
Lemlandsleden
Nu är naturen fylld av fågelsång och en begynnande grönska.
Den väluppmärkta Lemlandsleden, från Lemströms kanal till
Lumparsund, inbjuder till vandring i den lemländska naturen.
Samtidigt få du hälsosam motion.
Ledens sträckning är: Lemströms kanal - Lemböte – Knutsboda –
Söderby – Kyrkan – Norrby – Bistorp – Granboda – Lumparsund.
Här finns markägarnas lov att vandra och tack vare god uppmärkning
ingen risk att gå bort sej. Man kan naturligtvis gå valfria avsnitt av
leden.
Vandringsbroschyr med karta finns att köpa för 2 euro på på
Biblioteket och på Kommunkansliet.
Karta
2 euro

Ansvarig för ledens skötsel och uppmärkning är Georg Blomqvist
tel. 0400721098
Lemlands kommun.

Röda Korset i Lemland inbjuder kommunens
pensionärer till

EFTERMIDDAGSDANS
på Valborg onsdagen den 10 maj klockan 14.00
Kaffeservering med smörgåstårta och dans till Accordion Club
ingår i programmet!
Anmälan görs senast söndagen den 7 maj till
Mari Sjölund, tel.nr. 040 865 3222
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Nu drar orienteringskvällarna
igång igen!
Till LUIAs orienteringskvällar i Lumparland är alla barn och
ungdomar som är intresserad av att lära sig grunderna i orientering eller
vidareutveckla sin orientering välkomna. Allt du behöver ha med dig till
träningen är kläder efter väder, resten fixar vi!
Nytt för i år är att det kommer finnas aktiviteter anpassade även till de lite äldre
som går i högstadiet. Alla föräldrar är givetvis hjärtligt välkomna att vara med
och lära sig grunderna i orientering de också tillsammans med sina barn, för
barn som ännu inte börjat i skolan är det obligatoriskt att en förälder kommer
med.
Träningarna hålls alla tisdagar mellan 18:30 och 20:00 med start den 16 maj och
fortsätter ända fram till början av juni. Om intresset finns kommer
orienteringskvällarna även att fortsätta under sommaren.
Tid

18:30-20:00 Plats

16 maj

Samling vid Furuborg

23 maj

Samling hos Ellinor M., Östergårdsvägen 48

30 maj

Cykelorientering, samling vid skolans parkering

6 juni

Samling vid Kapellviken (Kyrkans parkering)

Fortsättning om intresse finns!
För att vara med på träningarna önskar vi på LUIA att man betalar in en medlemsavgift:
LUIAs medlemsavgift 2017:
10 € för vuxen, 5 € för juniorer under 16 år och 15 € för familj
Kom ihåg att uppge i betalningens meddelandefält för vilka personer som
medlemsavgiften gäller.
Medlemsavgiften betalas in till: ÅAB FI17 6601 0004 0524 11

Välkomna!
Vid eventuella frågor kontakta Ellen Mattsson 9tel. 04573435437.

För 40 år sedan lördagen den 29 maj 1977
kördes den första folkracetävlingen på Åland
Därför ordnar ÅMK Folkrace

ÖPPET HUS söndag 21 maj kl. 12 – 15 i Vessingsboda
Uppvisningskörning av tävlingsdeltagare från den första tävlingen
Presentation av ÅMK:s olika sektioners verksamhet (både representanter och
fordon på plats)

Folkracesektionens medlemmar träningskör
Kaffebjudning

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

0400721572 hamsafe@aland.net
www.hamsafe.ax

Start 10.20 från Bäckäng – Flaka –
Sveagården – Kea Market

Mycket mer än bara släckarservice

Pris 5 € /tur eller 10 € t/r

I samarbete med Lemland´s FBK
besöker servicebilen för
handbrandsläckare Brand depån

PS. Vi kör även Fpa Färdtjänst Rullstolar.
Vi har 3 stora bilar till ert förfogande.

Torsdag 4.5 från kl.18- framåt

Ring och boka på tel 018 32000
Åsa Rehn / Rino Häuselmann

Passa på att kontrollera era brandsläckare
inför sommar och båtsäsong
Brandsäkerhet i världsklass

Hur kan vi hjälpa just dej idag?

Hyr SOLKULLA i Flaka

Skeppargården Pellas

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. (018) 35349.
Avbokning görs senast en vecka före, underlåtenhet debiteras.

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

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

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

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f
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AVLOPPSANLÄGGNING
Behöver ni nytt avlopp? Jag anlägger allt inom
avlopp.

Sångkören Triolen

Välj lättskötta och miljövänliga avloppssystem
från BAGA eller FANN Indrän (baga.se och
fann.se).

med dirigent

Catherine Frisk-Grönberg

Jag har lång erfarenhet av olika
avloppsanläggningar och är auktoriserad
entreprenör från BAGA och FANN Indrän.

hälsar er Välkomna till årets

Vårkonsert

NYHET! 3-kammarbetongbrunnar från Tranås.

i

Även: Husgrunder, husdräneringar mm.
Grävmaskiner 4-15 ton, även lastbil.

Margaretagården
den 3 maj 2017
kl 19:00

Kontakta Christian Andersson
AX KONSULT & GRÄV AB
Tel: 0457-526 7174
www.axbobcat.ax

entré 10:-

Material lämnas till:
infobladet@lemland.ax
Annika Persson
eller Kommunkansliet:
Lemlands kommun, Kommunrundan 7,
AX-22610 Lemland

Nästa Infoblad utkommer
måndagen den 5 juni.
Deadline för nästa infoblad
är fredag 26 maj kl 16.00
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
www.lemland-lumparland.evl.ax
Facebook: Lemland-Lumparlands församling
ADRESS: Lemlandsvägen 1328,
22610 Lemland | TELEFON: 018-34042
Kansliet öppet: mån, tis, tor 9.00-12.00
E-POST: lemland-lumparland@evl.fi

Maj 2017
VECKOPROGRAM

BA= Benny Andersson, AK= Ádám Kiss, ML= Markus Linnanlehto,
TS= Tua Storfors, JH= Johanna Häggblom, CJ= Christina Johansson

MÅNDAGAR OBS! Vid frånvaro meddela ansvarshavande vid alla tillfällen.

Juniorklubb åk 1-6 på Valborg kl. 13.45-16.30, 8.5, JH. Barnen hämtas från skolan av Johanna— föräldrar
hämtar från Juniorklubben när den slutar. Avslutning 29.5 kl. 18.00-19.30 på Birgittagården. Obligatorisk
ANMÄLAN: Antal personer + allergier till Johanna Häggblom te. 0457 3434 265.
Föräldrar ansvarar själva för sina barn under kvällen.

TISDAGAR

Juniorklubb åk 1-6 på Furuborg kl. 13.15/14.15—15.30, 9.5, JH. Barnen hämtas från skolan av Johanna —
föräldrar hämtar från Juniorklubben när den slutar. Avslutning 30.5 kl. 18.00-19.30 på Furuborg. Obligatorisk
ANMÄLAN: Antal personer + allergier till Johanna Häggblom te. 0457 3434 265.
Föräldrar ansvarar själva för sina barn under kvällen.

ONSDAGAR

Sveagården kl. 13.30, nattvard HHN 10.5 BA+ÁK, andakt 24.5 TS+ÁK
Birgittakretsen på Birgittagården kl. 13.30 3.5 TS+CJ

TORSDAGAR

Föräldra-barngrupp i Birgittagården kl. 09.30 -11.30 4.5, 11.5, 18.5, 25.5.
Sista tillfället inför sommaren den 1.6 J H

FREDAGAR

Kapellhagen kl. 13.30 nattvard HHN 12.5 BA+Á K+M L, andakt 26.5 TS+AK+M L
Kapellkretsen på Kapellhagen kl. 13.30 5.5 BA+ML
Stiftelsen Hemmet kl. 14.00 nattvard HHN 19.5 BA+ÁK, andakt 5.5 TS+ÁK
19.5 kl. 13.30 har kretsarna gemensam avslutning i Kapellhagen.
SÖNDAGAR Kom och sjung söndagens psalmer i kyrkan en timme före gudstjänst, ÁK

Nytt från församlingen
Hej!

Hej!

Jag tackar för tiden som församlingsmästare. Att förvalta ett
kulturarv med två kyrkogårdar
och flera K-märkta hus har varit
en intressant och stor utmaning
som jag nu har överlåtit till min
efterträdare.

Jag har nu kommit i gång med
jobbet som er nya församlingsmästare. Jag trivs bra med att
jobba utomhus på gravgårdarna
och med alla våra värdefulla fastigheter. Ser fram emot ett gott
samarbete med er alla.

Willy Nordberg
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Julia Norlander

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
www.lemland-lumparland.evl.ax

Sponsorer:
Jaktlagen
Matboden
KEA-Market
Kapellhagen
Lemböte lägergård
Mariehamns Grönsaker
Lucas Sjögren
Jörgen Karlsson
Spelmännen
Missionskretsarna

Stort

TACK

till alla

sponsorer och de som hjälpt till
på olika sätt vid ansvarsmiddagen
med rådjurssoppa, Ålandspannkaka
och musikunderhållning.

Inkomna bidrag går oavkortat till
att motverka människohandel.


Tack för er hjälp och bidrag.
Tua Storfors, diakoniarbetare

GARNEXPRESSEN
fortsätter ta emot garn även om kretsarna avslutat terminen.
Paus för LETTLANDSINSAMLINGEN under sommaren,
vi fortsätter i höst igen.
Tua Storfors
PERSONALINFORMATION

Kyrkofullmäktige
har den 19.4 fastställt församlingens
bokslut för år 2016.
Bokslutet visar ett överskott på 45 834 euro.

Kyrkoherde Benny Andersson
tel. 0457 343 42 67. Helgledigt mån-tis.
Kyrkoherdens vikarie Liisa Andersson
tel. 0405 76 38 07
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 343 1770. Helgledigt mån-tis.

FÖRSAMLINGENS UTRYMMEN

Markus Linnanlehto
tel. 040 776 1735. Helgledigt mån-tis.

för olika tillfällen:

Diakoniarbetare Tua Storfors
tel. 0457 344 1805. Telefontid:
tisdagar och torsdagar kl. 10-12.
Semester 29.5-9.6

Sta Birgitta kyrka, Lemland,

Vik. Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom tel. 0457 3434 265
Församlingsmästare Willy Nordberg
semester tills 1 juni.
Ny församlingsmästare Julia Norlander
från 1 april, tel. 0407 68 57 62

240 pers.
St Andreas kyrka, Lumparland,
140 pers.
Församlingshemmet Birgittagården
Norra Söderbyvägen, Lemland,
80 sittplatser / 100 ståplatser
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Alla välkomna till Prosteriets MISSIONSDAG
Kristi Himmelsfärdsdag 25.5 kl. 13
med högmässa i S:ta Birgitta kyrka
och middag och lotteri på VALBORG
Biskop emeritus Erik Vikström predikar och föreläser om
det senaste besöket i Senegal och delar med sig av sina rika missionsminnen med sin fru Kerstin.
Anmälan till middagen senast 18.5 till
Pastorskansliet tel. 34042 eller
e-post: lemland-lumparland@evl.fi

GUDSTJÄNSTER
Skriftskolehelg 5-7.5 i Lemböte
med efterföljande Taizémässa nedan.
Föräldrar välkomna med.
Sön 7.5 Tredje söndagen efter påsk
”Guds folks hemlängtan”
Taizémässa kl. 11.00 i
S:t Andreas kyrka, Lumparland
Benny Andersson och Ádám Kiss.
Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom.
Sön 14.5 Fjärde söndagen efter påsk
”Himmelrikets medborgare i världen”
Högmässa mors dag kl. 11.00 i
S:ta Birgitta kyrka i Lemland.
Benny Andersson och Ádám Kiss
Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla.
Sön 21.5 Femte söndagen efter påsk
”Hjärtats samtal med Gud”
Gudstjänst kl. 11.00 i
S:t Andreas kyrka, Lumparland
Liisa Andersson och Ádám Kiss.
Kollekt: För freds– och försoningsarbete i
Mellanöstern, Finska Missionssällskapet.

Skriftskolehelg 26-28.5 i Lemböte
med efterföljande mässa nedan.
Föräldrar välkomna med.
Sön 28.5 Sjätte söndagen efter påsk
”Väntan på den heliga Anden”
Högmässa kl. 18.00 i S:t Johannes
kyrka vid Lemböte lägergård.
Kyrkkaffe efteråt för alla.
Benny Andersson och Ádám Kiss.
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp.
Sön 4.6 PINGSTDAGEN
”Den heliga Andens utgjutande”
Högmässa med procession kl. 11 i
S:ta Birgitta kyrka i Lemland.
Kollekt: Finlands Sjömanskyrka.

Tors 25.5 Kristi Himmelsfärdsdag kl. 13
”Den upphöjde Herren”.
Lemland-Lumparlands församling värd för
årets Missionsdag på Åland med biskop
em Erik Vikström. Se närmare ovan.
Kollekt: För miljöarbete i Colombia och
Tanzania, Finska Missionssällskapet.

MISSIONSDAG 15
för ALLA 25 maj
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