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Eleverna i Lemlands grundskola åk 1-2 har gjort fina höstträd!
Välkomna att se deras utställning i bibliotekskorridoren.

KOMMUNEN INFORMERAR
På hösten är det budgettider för kommunen.
Ett budgetseminarium har hållits den 12 oktober i Lemlands grundskola där nämnderna fick
berätta om sina planer och förslag till investeringar inför år 2017. I seminariet som var öppet
för allmänheten deltog invånare, politiker och tjänstemän. Vi tackar alla närvarande för visat
intresse!
Kommunstyrelsen behandlar sitt budgetförslag den 7 november varefter kommunfullmäktige
behandlar budgeten vid två tillfällen, den 30 november och den 7 december.
Kom ihåg att kommunfullmäktiges sammanträden är öppna för allmänheten.
Vi önskar alla en skön fortsättning på hösten!
Kommunkansliet

Månadens miljötips med Byggnads- och miljönämnden
i samarbete med Agenda 21:
November
En igenfrostad frys kan dra nästan dubbelt så mycket el
som en frostfri.
När det är kallt utomhus kan du lägga frysvarorna i en korg
på gården eller balkongen och sedan frosta av frysen utan
att riskera att dina frysvaror tinar.

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 kommunens hemsida www.lemland.ax!
DATUM

DAG

TID

2.11

Onsdag

9.11

AKTIVITET

PLATS

19.00

Brandkåren övar, nya medlemmar hjärtligt
välkomna!

Branddepån

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

9.11

Onsdag

18.00 –
19.30

16.11

Onsdag

19.00

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

16.11

Onsdag

19.00

21.11

Måndag

19.00

23.11

Onsdag

18.00 –
19.30

Folkhälsan och Röda korset i Lemland har
HÖSTMÖTE. Välkomna!
Brandkårsjuniorerna övar, nya medlemmar
hjärtligt välkomna!

30.11

Onsdag

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården

7.12

Onsdag

19.00

MYSKVÄLL på Solkulla.
Alla hälsas hjärtligt välkomna!

Solkulla i Flaka

Lemlands jaktvårdsförenings höstmöte

Byggnads- och miljönämnden
sammanträder tisdagen den
15 november 2016

Branddepån
Branddepån
Skjutbanan i Haddnäs
Biblioteket
Branddepån

KONTAKT

Jonas Karlsson
0457 382 8636
Kommunkansliet
34940
Simon Söderlund
0457 553 4362
Jonas Karlsson
0457 382 8636
Se sid. 7
Se sid. 7
Simon Söderlund
0457 553 4362
Kommunkansliet
34940
Elin Eriksson
tel. 35340

Kommunfullmäktige sammanträder
onsdagen den 9 november och
onsdagen den 30 november 2016
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.

Bengtsböle
återvinningscentral
Stängt Lördag 5.11

Nästa Infoblad utkommer
måndagen den 5 december.

Öppet Lördag 12.11

Deadline för nästa infoblad
är fredag 25 november kl 16.00

Öppettider:
Under vinterhalvåret (oktober-mars)

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

Måndagar kl 16 – 20

Första helgfria lördagen
i månaden kl 10 – 13
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Snart är vintern här!

BIBLIOTEKETS ÖPPETTIDER:
Tisdagar
Onsdagar
Torsdagar

HÖSTLIG UTSTÄLLNING
i bibliotekskorridoren!

9–13 och 18–20
9–15
9–13 och 18–20

Skolvägen 3, tel 34595.
biblioteket@lemland.ax

Välkomna!

Åk 1-2 visar sina fina höstträd.
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Info från FRITIDSKANSLIET

HA INTE TRÅKIGT PÅ SPORTLOVET 2013 ;)

DISCOSIMNING
FREDAGEN DEN 11/11 FÖR ÅK 3-6

Ålands Coolaste DISCO!

Dj, Discolights, kompisar, kiosk, tävlingar...
Insläpp kl. 18.30 och Hämtning 21.00

INTRÄDEt betalas i kiosken (3€)
(MAX Rek. Fickpeng: 10€)
Anmälningar till din fritidsledare senast måndagen den 7/11.
OBS! Man bör VARA simkunnig samt ha egen fritidsförsäkring!
Fritidsledarna på Åland:
Jomala
Finstrom
Hammarland
Sund
Lemland
Saltvik
Eckero
Mariehamn
Vardo

Simon Sjostrom
Mattias Andersson
Kaj Backas
Frank Ottesen
Jenna Gestranius
Johan Pavals
Scott Rosenqvist
Tanja Ronnberg
Frej Heikfolk

0457-5692259
0457-3749849
0457-3424428
040-5962876
0457-3799067
0457-5300729
0457 3421651
0457 5292961
0457 3447777
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simon.sjostrom@jomala.ax
mattias.andersson@finstrom.ax
kaj.backas@hammarland.ax
frank.ottesen@sund.ax
fritidskansliet@lemland.ax
johan.pavals@saltvik.ax
scott.rosenqvist@sahd.ax
tanja.ronnberg@mariehamn.ax
frej.heikfolk@vardo.ax

KLIPP UT & SPARA

Trött på att passa
telefontider?
Nu kan du förutom flak och
sophämtning även beställa
din slamtömning på webben.

KOMPLETT

Tömningsschema över
hela Åland på webben.

NÄR NI ÄR I BEHOV AV
TAXI - RING

”På vår hemsida
beställer du snabbt
och bekvämt din
tjänst.”
• STOR BIL - 8 PERSONER
• GÅR ÄVEN ATT BOKA I FÖRVÄG

”På vår Facebooksida
får du de senaste
uppdateringarna om
våra kampanjer,
öppettider och
avvikelser i trafiken.”

Alltid aktuell information på

www.renhallningen.ax & facebook-sidan
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Dags för julmarknad på Pellas igen!

NYTT

Julstuga med liten och mysig marknad

taxibolag

på Skeppargården Pellas i Granboda
söndag 11.12. kl 13-16

med fullservice!

Pellas bakar och säljer av hemvete, har matoch kaffeservering, julklappslotteri
och bjuder på glögg och pepparkakor.

• 0€ självrisk för
färdtjänstkunder
• 0€ förhandsbeställningsavgift
• Handikappanpassade
bilar
• FPA-körningar
• Endast lokalsamtalsavgift

Huset är julpyntat i gammaldags stil.
Marknaden hålls i salen och det finns plats
för 10 försäljare. 10 euro deltagaravgift.
Intresserad av att komma och sälja?
kontakta Anna Grönholm
anna.gronholm@aland.net tel. 040 8613916

Hyr SOLKULLA i Flaka

ller hög,
Låg, mellan e
!
m passar dig
välj den bil so

22100
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 Johanna
Häggblom, 040 5954695, jfsolhem@aland.net.
Avbokning görs senast en vecka före, underlåtenhet debiteras.

taxibolaget@aland.net
Station: Hotell Arkipelag,
Strandgatan 35
Mariehamn

Följ oss på facebook!

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f
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Utställning

Folkhälsan och Röda Korset
i Lemland håller

i vävstugan

Vi finns på vinden till iUNGo!,
fritidsgården i Söderby
(gamla rådgivningen) Valborgsvägen,
Lemland

HÖSTMÖTE
måndagen den 21.11 kl.19:00
i biblioteket.

torsdag10 nov kl.18-20
fredag 11 nov kl 13-16
lördag 12 nov kl 13-16
söndag 13 nov kl 13-16

 Stadgeenliga
förhandlingar.
 Barn- & ungdomskoodinator Joakim
Svensson från 		
Folkhälsan talar om
bl.a deras
integrationsarbete.
 Kaffeservering.

Kom och se vad vi
skapat på vävkursen
i Söderby.
Vi visar mattor,
löpare, plädar,
kuddar och mycket
annat i olika
material och färger.

Välkomna!
Arr: Folkhälsan, Röda Korset, Kultur- och
fritidsnämnden i Lemland

VÄLKOMNA!

Snöplogning 2016-2017

Privata vägar och infarter
Norrby,Söderby och delar av Hellestorp (som tidigare år)
			
INFARTER UPPSAMLINGS				
VÄGAR
0

-250

Meter

150 €

300 €

251

-500

Meter

160 €

320 €

501 -1000

Meter

230 €

460 €

1001 -1500

Meter

300 €

600 €

1501 -2000

Meter

405 €

810 €

2001-		 Meter

570 €

1 140 €

Samtliga priser innehåller moms
Max 7 plogningar per säsong, därefter tilläggsdebitering.
Samma kriterier med uppsamlingsvägar / infarter som
tidigare år.
Tidigare kunder faktureras automatiskt.
Nya kunder anmäler sig senast 15/11 (med betalningsdag 30/11).
Anmälningar som inkommer efter 15/11 tillkommer 20€
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Joakim Sjögren
e-post: jocke@aland.net
Tel:

04570 229 921

Sveagårdens matsedel
Vecka 46
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

14 - 20 November
Köttfärsgryta med ris
Dagens fisk
Blodbröd med fläsk
Korvsoppa, efterrätt
Biff stroganoff
Dagens fisk
Porterstek med potatis

Vecka 48
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

28 November - 4 December
Potatis och köttfärslåda
Dagens fisk
Pytt i panna med ägg
Ärtsoppa, efterrätt
Kassler med curry o banan, ris
Dagens fisk
Lövbiff med potatis

Vecka 47
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

21 - 27 November
Korvsås med potatis
Dagens fisk
Rotmos med rimmat fläsk
Köttsoppa, efterrätt
Köttfärslimpa med potatis
Dagens fisk
Kotletter med potatis

Vecka 49
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

5 - 11 December
Tacokorv med potatismos
Dagens fisk
Makaronilåda
Gulaschsoppa, efterrätt
Kåldolmarna
Dagen fisk
Revbensspjäll med potatis

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.

Fotvårdare
Katarina Johansson
kommer till Sveagården
den 7 november.
Boka på tel nr: 23 707
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
www.lemland-lumparland.evl.ax
ADRESS: Lemlandsvägen 1328,
22610 Lemland | TELEFON: 018-34042
Kansliet öppet: mån, tis, tor 9.00-12.00
E-POST: lemland-lumparland@evl.fi

November 2016
VECKOPROGRAM

BA= Benny Andersson, JH = Johanna Häggblom,
ÁK= Ádám Kiss, TS= Tua Storfors,
ML= Markus Linnanlehto

Måndagar
Juniorklubb åk 1-6 på Birgittagården kl. 13.45-16.30 (JH)

OBS! Ingen klubb 5.12

Tisdagar
Juniorklubb åk 1-6 på Furuborg kl. 13.15/14.15—15.30 (JH) OBS! Ingen klubb 22.11, 6.12
Sångkafé för hela familjen på Birgittagården kl. 18.30-19.30, varannan tisdag (8.11, 22.11) (JH)

Onsdagar
Sveagårdens andakter kl. 13.30 (9.11 ÁK, 23.11 HHN BA+ÁK, 7.12 TS+ÁK)
Birgittakretsen på Birgittagården kl. 13.30 (2.11 TS, 16.11 TS, 30.11 TS)
Barnkör på Birgittagården kl. 15.15-16.00 (ÁK)
Samtalsgrupp: Bibeln i fokus kl. 19.00, var fjärde onsdag (16.11)

Torsdagar
Föräldra-barngrupp på Birgittagården kl. 09.30-11.30 (JH)
Koral– och taizékör i Lemlands kyrka kl. 19.00 (ÁK)

Fredagar
Kapellhagens andakter kl. 13.30 (11.11 BA+ÁK+ML, 25.11 HHN BA+ÁK+ML, 9.12 TS+ÁK)
Kapellkretsen på Kapellhagen kl. 13.30 (4.11 TS+ML, 18.11 TS+ML, 2.12 TS+ML)
Stiftelsen Hemmets andakter kl. 14.00 (4.11 BA+ÁK, 18.11 HHN BA+ÁK, 2.12 TS+ÁK)

Tjejer och killar i åk 6-9!
Dörren står öppen för er till Birgittagårdens mysiga
klubbrum varannan tisdag kväll kl.18.30—20.30.
Vi spelar sällskapsspel, pysslar, lyssnar på musik,

Samtalsgrupp: Bibeln i fokus
onsdag 16.11 kl.19.00
på Birgittagården
med teologie doktor,
kyrkoherde emeritus Roger Syrén

ser på film och annat kul.
Välkomna tisdagarna 15 och 29 november!
hälsar barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

Alla intresserade välkomna,
också om du inte deltagit förut.
Kaffeservering
Ingen anmälan

Infobladet finns också i mittersta postlådan vid pastorskansliet—kom och hämta!
Äldre infoblad finns på vår hemsida, där ni även hittar all aktuell information om gudstjänster, evenemang,
kampanjer, verksamhetsgrupper, länkar med mera: www.lemland-lumparland.evl.ax.
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
www.lemland-lumparland.evl.ax
GUDSTJÄNSTER I NOVEMBER

ANNAN INFORMATION

Lör

Kyrkoherde Benny Andersson,
tel. 0457 3434267, ledigheter 7-8.11, 14-15.11, 2629.11.

5.11 Alla helgons dag
Högmässa med parentation kl. 11.00
S:ta Birgitta kyrka

Kyrkoherdens vikarie:
Mårten Andersson, tel. 050 3025825

Benny Andersson och Ádám Kiss
Kollekt: Förbundet Kristen Ungdom r.f.

Sön

Diakoniarbetare Tua Storfors
jobbar tisdagar-fredagar.
Telefontid:
tisdagar och torsdagar kl. 10-12,
tel. 0457 34 41 805

6.11 Tjugofemte söndagen efter pingst
Gudstjänst kl. 11.00

FÖRSAMLINGENS UTRYMMEN

S:t Andreas kyrka

där de olika tillfällena hålls:
S:ta Birgitta kyrka, Lemland
S:t Andreas kyrka, Lumparland
Församlingshemmet Birgittagården
Norra Söderbyvägen, Lemland

Benny Andersson och Ádám Kiss
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet
Sön

13.11 Uppbrottets söndag
Högmässa kl. 11.00
S:ta Birgitta kyrka
Benny Andersson och Ádám Kiss

Sön

Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f.

Tack alla sommarjobbande kyrkguider!

20.11 Domsöndagen

Under tio veckor tog ni emot totalt ca 1500 besök
i Lemlands och Lumparlands kyrkor.

Högmässa kl. 11.00

Ansökningstiden för jobb som kyrkguide för
sommaren 2017 kommer att utlysas i februari.

S:t Andreas kyrka
Benny Andersson och Ádám Kiss

Håll utkik i februari månads infoblad!

Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet
Sön

27.11 Första söndagen i advent
Barngudstjänst kl. 18.00

Orgel- och blockflöjtskonsert

Barnkören medverkar
S:ta Birgitta kyrka

Lemlands kyrka
lördagen den 19 november kl.19

Mårten Andersson och Ádám Kiss
Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f.
Sön

Ádám Kiss och Judit Deáki spelar orgelstycken av
Carlotta Ferrari och J.S.Bach samt blockflöjtsduetter från renässansen. Konserten bjuder även på
ett uruppförande av Carlotta Ferrari Cantilena för
två blockflöjter.

4.12 Andra söndagen i advent
Gudstjänst kl. 11.00
S:t Andreas kyrka
Benny Andersson och Ádám Kiss
Kollekt: Laestadianernas Fridsföreningars
förbund r.f.

Tis

6.12 Självständighetsdagen
Gudstjänst på svenska och finska kl. 19.00
S:ta Birgitta kyrka
Liisa Andersson och Ádám Kiss
Kollekt: Kyrkostyrelsen
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Följ musikerna via storbildsvisning!

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

Hjälpsändning till Lettland inför julen
Sune Häggblom och Guy Linde kommer att fara med en hjälpsändning till Lettland inför julen. De kör själva ner hjälpsändningarna till organisationer och privata kontaktpersoner, som sedan delar ut förnödenheterna till dem som behöver det mest. De
delar också ut paketen direkt till familjer och får se glädjen i deras ögon.
Det går bra att lämna era bidrag till pastorskansliet i Lemland, så förmedlar vi hjälpen vidare.
Följande förnödenheter tas tacksamt emot:









Mat (torrvaror)
Hygienartiklar
Fotbolls-, tränings- och andra skor
Kläder (även varma, såsom jackor, stickat m.m.)
Pussel och spel
Lakan
Handdukar m.m.

Naturligtvis skall allt vara helt och rent. Eftersom varje millimeter räknas, är det viktigt att packa i lådor (gärna bananlådor).
Packa t.ex. lakan och handdukar underst och ovanpå torrvaror och sedan igen lakan och handdukar, så går det lätt att dela
varorna på två familjer. Skriv på vad lådan innehåller (t.ex. "leksaker" eller "till en kvinna stl 36").
Sune och Guy bekostar själva bränsle, resa och övernattning. Varje resa kostar ca 300 euro per bil och varje resa består av
minst två bilar. Bidrag till detta tas emot genom inbetalning till kontot Projekt Åland FI79 1630 3500 1428 64.
Allt mottages med tacksamhet, stort som smått!
Vid frågor, kontakta Guy Linde 0400-851326, guy.linde@aland.net.
För mer information, gå med i Facebookgruppen Projekt Åland, hjälp familjer i Baltikum
eller se https://projektaland.wordpress.com

Annorlunda gåva
En Annorlunda Gåva är en ekologisk och etisk gåva som både
glädjer en vän och hjälper dem som bor i u-länder. Gåvan kan
vara skoldräkt, brunn, gris, utsäde, fruktträd, get eller andra
förnödenheter för människor i utvecklingsländerna.
En Annorlunda Gåva lämpar sig för många olika tillfällen och
många olika slags personer. Den överraskar och leder till
samtal. Överraska någon på födelsedagen eller då han eller
hon går i pension, gratulera till bröllop eller examen, eller ge
dig själv en gåva. Din gåva behövs alltid. Köp gärna hem några
olika gåvor att ha i beredskap inför olika uppvaktningar. Du
handlar gåvorna enkelt via Kyrkans utlandshjälps hemsida.
Frågor? Kontakta Tua, tel. 0457 34 41 805.

Välkommen på

jullunch
för församlingsmedlemmar
på Lemböte lägergård
onsdagen den 14.12 kl.12.00
Missionskretsarna ordnar lotteri
Skjuts ordnas
Anmäl dig senast måndag 5.12 till
pastorskansliet, tel. 34042

Alla välkomna, både stora och små!
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
www.lemland-lumparland.evl.ax

Missionärsarbete i Nepal
Kom och hör missionärerna Maria och Ben Westerling berätta om sitt missionärsarbete i Nepal, där de har
arbetat i två omgångar. Senaste omgången var Ben regionchef för Finska Missionssällskapets arbete i
Nepal och Maria var koordinator för det kyrkliga arbetet.

Torsdag 10 november kl. 19.00
Birgittagården
Kaffeservering

Missionärernas uppgift är att utveckla församlingsarbetet. De ansvarar för fadderarbete samt katastrof- och utvecklingssamarbete. Sällskapet stöder på olika sätt arbetet bland minoriteter. De arbetar för funktionshindrade och utstötta människors
rättigheter i svårnådda samhällen. De möter lokalbefolkningen i deras vardag och verkar tillsammans med lokala experter.
Finska missionssällskapet har jobbat i Nepal i över 30 år och arbetet är omfattande. Nepal är ett av världens fattigaste länder och
i hög grad beroende av utländsk hjälp. Inbördeskrigets djupgående trauman hos människor kräver arbetsinsatser, det tar tid för
såren att läka. Samhället är ojämlikt till följd av kastväsendet. Skillnaderna i utvecklingsnivå mellan landsbygden och
huvudstaden Kathmandu är stora. Tiotals etniska och religiösa minoriteter uppfattar sig som diskriminerade. Landet har i princip
religionsfrihet, men man väntar fortfarande på att den ska genomföras i praktiken. Finska Missionssällskapet samarbetar med tio
lokala medborgarorganisationer och med det internationella Nepals förenade mission, och flera nationella kyrkonätverk.
När du stöder Finska Missionssällskapet är du med och bygger en rättvis och medmänsklig värld. Du blir också delaktig i en
gemenskap som förmedlar tro, glädje och hopp. Finska Missionssällskapet är en internationell aktör inom Evangelisk-lutherska
kyrkan i Finland, utrikesministeriets partnerorganisation samt en av de största finländska organisationerna inom utvecklingssamarbetet. De verkar i cirka 30 länder tillsammans med över hundra samarbetskyrkor och organisationer.
Finska Missionssällskapets verksamhet bygger på det kristna budskapet: ”Det är vår plikt, inte ett frivilligt val, att stödja våra
medmänniskor som lider nöd. Med hjälp av församlingar, olika föreningar och privatpersoner har vi kunnat utmana de hårda
värderingarna i denna värld. ”

Vi har den här hösten fått två nya medarbetare till församlingen:
Johanna Häggblom, som är vikarierande barn– och ungdomsledare.
Johanna håller juniorklubbar, ungdomsevenemang samt deltar i skriftskolan
och barnkören med mera. Hennes telefonnummer är 0457 3434265.

och Christina Johansson, som är husmor. Christina finns oftast
på Birgittagården, där hon håller rent och snyggt.
Telefonnumret till Birgittagården är 34382.

Välkomna till vår arbetsgemenskap!
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