Kommunen informerar
Verksamhetsbidrag
Nu kan föreningar med idrott-, barn och ungdomsverksamhet samt kulturverksamhet söka
bidrag hos kommunen. För att erhålla bidrag år 2022 bör ansökan lämnas in senast den 30
april 2022. Läs mer på sidan sju!
Byastädning i kommunen
Om alla hjälps åt att plocka skräp blir vår omgivning mycket trevligare för oss alla att leva och
vistas i. Därför kan ni även i år hämta sopsäckar till byastädningen från kommunkansliet. Läs
mer på sidan fem!
Utökade öppettider på Bengtsböle ÅVC
Återvinningscentralen har öppet alla lördagar april-september. Se sidan tre!

Kommunfullmäktige sammanträder

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

onsdagen den 27 april 2022
kl 19.00 på kommungården i Söderby

tisdagen den 19 april 2022

Med reservation för eventuella ändringar
p.g.a. läget med Covid-19.

Byggnadsinspektör Johan Willstedt finns i
Lumparland onsdagar, övriga vardagar i Lemland
tel. 349 432.
Tekniska nämnden sammanträder

Föredragningslistan finns på
kommunens hemsida www.lemland.ax en
vecka före sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

torsdagen den 14 april 2022
Handlingarna ska inlämnas i god tid före
sammanträdet.

Händelsekalender april
Tipsa oss om aktiviteter i Lemland! Skicka förslag till infobladet@lemland.ax.

Dag		Datum Tid

Aktivitet				Plats				Sid

Måndag

4.4

19.00

Brandkåren övar			Branddepån			8

Onsdag		6.4

18.00

Brandkårsjuniorerna övar		Branddepån			8

Torsdag		7.4

09.30

Familjesång				Birgittagården			13

Tisdag		12.4

18.00

Stilla veckans konsert			Lemlands kyrka			11

Onsdag		

13.4

19.00

Lemlands jaktvårdsförening, årsmöte

Torsdag		14.4

09.30

Familjesång				Birgittagården			13

Onsdag

20.4

14.00

Herrfika

Onsdag		20.4

18.00

Brandkårsjuniorerna övar		Branddepån			8

Torsdag		21.4

09.30

Familjesång				Birgittagården			13

Torsdag		21.4

18.00

Vernissage; ”Vilda djur”			Lemlands bibliotek		2

Söndag		

24.4

19.00

Skeppargården Pellas r.f., årsmöte

Skeppargården Pellas		

6

Måndag

25.4

-

Miljödag (LC Åland Freja)		

Hela Åland			

3

Onsdag		27.4

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Kommungården			1

Torsdag		28.4

09.30

Familjesång				Birgittagården			13

Torsdag		

28.4

19.00

Te&tro, tema: Gudstjänst & gemenskap Birgittagården			

14

Lördag		

30.4

11.00

Testa på som sjöräddare! (ÅSRS)		

8

Skjutbanan, Haddnäs		
Birgittagården

Långnäs hamn			

Nästa infoblad utkommer

2 maj
Deadline för nästa infoblad är
torsdagen den 21 april.
Material inlämnas via e-post till
infobladet@lemland.ax
Kontaktperson:
Sandra Karlsson
tel. 349 423
sandra.karlsson@lemland.ax

Välkommen till biblioteket i Lemland!

Våra öppettider är:
Tisdagar kl. 9–13 och 18–20
Onsdagar kl. 9–15
Torsdagar kl. 9–13 och 18–20 (14.4 öppet 9–13)
Skolvägen 3 - tel 34595 - biblioteket@lemland.ax -

Naturfotoutställning

”Vilda Åland”
av Daniel – pic.ax – Eriksson
visas i Lemlands bibliotek under perioden
21 april - 31 maj.
Varmt välkomna på vernissage
torsdagen den 21 april kl 18 - 20

6
13
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LIONS CLUB ÅLAND FREJAS

MILJÖDAG

Månadens miljötips!
från Byggnads- och miljönämnden

Måndagen
den 25 april 2022

Odla i pallkrage!
Allt fler har fått upp ögonen för odling och vill
prova på sina gröna fingrar både i hemmet och
ute i trädgården. Pallkragen är populär bland
såväl nybörjare som mer erfarna hemmaodlare
och ett smart redskap för att komma igång med
köksträdgården redan i vår.
I pallkragar kan man odla det mesta. Allra
vanligast är det nog att se jordgubbsplantor,
kryddväxter eller grönsaker av olika slag. Men
även bärbuskar går bra, såsom hallon, vinbärsbuskar eller krusbär. Sommarblommor eller
perenner likaså.
Beroende på vad man ska odla i lådorna kan man
välja att ha en, två eller kanske till och med tre
lådor staplade ovanpå varandra. Ska du
exempelvis odla låga växter som bladspenat,
ruccola eller kryddväxter som persilja eller
basilika, räcker det med jorddjupet du kan få i en
enkel låda. Vill du sätta potatis eller morötter, som
breder ut sig mer under jorden, kan du behöva 2
eller 3 lådor på höjden.

EN REN MILJÖ ÄR TILL GLÄDJE FÖR ALLA!!!
LC Åland Freja VÄLKOMNAR ALLA, för tionde året i rad, att delta i

vår traditionella MILJÖDAG.

Vi Frejor vill värna om en ren och fin miljö och om ALLA hjälps åt
är det så mycket lättare att hålla miljön omkring oss ren, fin och
trevlig att leva och vistas i.

Vi hoppas att ALLA som har möjlighet, deltar i vår ”skräp-plockar-

dag” och passar på att ta en promenad och ta en kasse med sig för
att plocka skräp i, när man är ute och rör på sig.
.

För mer information vänligen kontakta
Lion Lena Holmberg, 040 741 5675

Källa: byggahus.se/residencemagazine.se

Återvinningscentralen
i Bengtsböle
Öppet:
Måndagar kl. 16-20
Torsdagar kl. 18-20
Lördagar kl. 10-13
Stängt måndag 18 april
OBS! Träavfall och ris får inte lämnas
utanför återvinningscentralen.
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Kontaktlista – äldrerådet
Gun Holmström, ordförande		
Telefon hem: 33795
Mobil: 040-8415666
E-post: gun.holmstrom@aland.net

Just nu pågår arbetet med
Vision 2030 för Lemlands
kommun och vi behöver din hjälp!
Passa på att delta i vår enkät och var med
och påverka du också.
Alla behövs! Vi
behöver alla
lemlänningars synpunkter, tankar och
kommentarer.
Men även dig som
stugägare eller som
annars har stort
intresse för vår kommun.

Lennart Elffors
Telefon hem: 34234
Mobil: 040-5534512
E-post: lennart.elffors@outlook.com
Anna-Lisa Sandell		
Telefon hem: 54193
Mobil: 0400-704300
E-post: annalisasandell@aland.net

Enkäten tar ca 3-5 minuter att fylla i.

Sven Sundström		
Telefon hem: 35330
Mobil: 0400-537060
E-post: sven.sundstrom@aland.net

Du kan vara anonym eller ge ditt namn och
din e-post för att samtidigt delta i vår utlottning av Limonad från Amalias.

Marléne Lundberg, sekreterare
Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)
E-post: marlene.lundberg@lemland.ax

Fyll gärna i enkäten redan idag:
https://forms.gle/WjLemUjCHrinwdFH7

Följ oss! #äldrerådetiLemlandochLumparland

Tusen tack på förhand,
vi ser fram emot din medverkan!

Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

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

Din specialist för FPA
Vi
Färdtjänstbilar
tilltill
ert förfogande
Vihar
har4Färdtjänst
4toppmoderna
toppmoderna
färdtjänstbilar
Din specialist
för
Din specialist
för Rullstolskörning
(max
8
personer).
Ertför
förfogande
(max 8 personer).
Din specialist
FPA
Dintillspecialist
för Gruppkörning
Vi kan
ta
upp
3 rullstolar/bil,
högst 8 personer/bil.
Din specialist
för
Rullstolskörning
Vi
med persontransporter
Vihar
kan15
taårs
upp
till 4
3 toppmoderna
rullstolar/bil.
Vi erfarenhet
har
Färdtjänstbilar til
Solkulla är perfekt för dig som söker en festlokal i hemtrevlig
Dinoch
specialist för Gruppkörning
gemytlig miljö! För att boka Solkulla måste du ha fyllt 20 år.
(max
8 personer).
Ring
kör
vi!!!
018
32person000
Vi har så
15 års
erfarenhet
med
Vi
har
4
toppmoderna
Färdtjänstbilar
till
ert förfogande
Vi
kan
ta
upp
till
3
rullstolar/bil,
högst 8
- utrymme för max 80 sittande gäster
transporter.
- godkänt kök med bl.a. diskmaskin och mikrougn
(max 8 personer). Vi har 15 års erfarenhet med persontran
- komplett utrustning porslin/glas/bestick
Vi kan ta upp till 3 rullstolar/bil, högst 8 personer/bil.
Pris: 200 €
Ring
såpersontransporter
kör vi!!! 018 32 000
Vi har 15 års erfarenhet
med

Ring så kör vi!!! 018 32 000

Vid bokning och förfrågan kontakta Anna-Karin Salmén,
tel. 040 833 6606.
Avbokning görs senast en vecka före, underlåtenhet debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

Vi finns i Lumparsund!
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Information om 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 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. 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 du inte röken stör närboende. Se till att snabbt får
fyr på elden, och att den
slocknar snabbt när du är
färdig. Undvik pyreldning.

Byastädning i kommunen
Det är en fin tradition i
många byar att ha städtalka längs vägar och
stränder.

kommunkansliet. Säckarna
lämnas sedan avgiftsfritt till
Bengtsböle återvinningscentral
när ni säger att det är från byastädningen.

Om alla hjälps åt att plocka
skräp blir vår omgivning
mycket trevligare för oss alla
att leva och vistas i. Därför kan
ni även i år hämta sopsäckar
till byastädningen från

För mer information eller
frågor, kontakta tekniska
kansliet tel. 349 430.
Tack för att ni hjälper till att
hålla Lemland rent och snyggt!

En god idé är att samråda med
grannarna om lämplig tid för
eldning. Kanske ni kan komma
överens om en gemensam
eldningsdag?
Kontrollera om eldningsförbud
råder på alarmcentralen.ax.
Landskapsalarmcentralen
kan lämna information på tel.
19000.

Följ kommunen på
Facebook!
Få information om
aktuella händelser i
kommunen, tillfälliga
avbrott, föreningsinfo,
lediga tjänster m.m.
https://www.facebook
https://www.
facebook.com/
.com/
lemlandskommun

bröllop mm. Max. 110 pers.
För
information och bokning
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kontakta husmor Freya Darby
														
freya.darby@gmail.com
							
eller +358 457 3134012.

Årsmöte skeppargardenpellas.ax
Skeppargården
Pellas rf
Söndag
24 april
kl. 19.00
på Pellas.

Stadgeenliga
ärenden,
servering.
Jerker Örjans
berättar om
sin bok
Ålandsfrågan.

Välkommen!

Skeppargården Pellas
Unik fest- och möteslokal!
Mangårdsbyggnaden 500 €
Hemtrevligt och gammaldags. Lugna tillställningar; födelsedagsbjudningar, dop m.m.
(ca 50 personer).
Ladugården 500 €
Rustikt och festligt. Större fester; bröllop m.m.
(max 110 personer)
För information och bokning, kontakta
husmor Freya Darby:
freya.darby@gmail.com / +3584573134012
www.skeppargardenpellas.ax

BLI MEDLEM!

Lemlands jaktvårdsförening håller

ÅRSMÖTE
Onsdagen den 13 april
kl. 19.00 vid skjutbanan i Haddnäs
•

Stadgeenliga ärenden

•

Övriga ärenden

•

Servering
Välkomna! /Styrelsen

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby, Lemland
tel. 040 0529 430

LAGER
UTHYRES

i Bengtsböle, Lemland
tel. 040 052 9430 / 040 729 7108
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Dags att söka verksamhetsbidrag!
Nu kan föreningar med idrott-, barn och
ungdomsverksamhet samt kulturverkamhet söka bidrag hos kommunen.
Om Ni är en registrerad förening eller
motsvarande samfund som bedriver allmännyttig idrotts-och/eller barn- och ungdomsverksamhet samt kulturverksamhet för
invånare i kommunen, samt uppfyller förutsättningarna för erhållande av understöd, kan
söka bidrag från kommunstyrelsen i Lemland.
Av sökanden förutsätts egen finansiering samt
aktivt bidragande till förverkligandet av den
understödda verksamheten.

För att erhålla bidrag år 2022 bör ansökan
lämnas in senast den 30 april 2022.
Bidragsansökan kan göras elektroniskt på
kommunens hemsida www.lemland.ax via
”e-tjänster” alternativt på ansökningsblanketten.
Vid frågor kontakta: tf. biblioteketssekreteraren
telefon 34595 eller per e-post:
biblioteket@lemland.ax.

Välkomna med i föreningen Hem och Skola Lemland!
Vi hoppas kunna vara ett forum för samarbete mellan lärare, elever och vårdnadshavare och
vårt mål är att vi tillsammans ska jobba för att barnen i Lemlands skola ska må bra.
Vi vill göra föräldrarna delaktiga i sina barns lärande och skolgång och vi vill jobba för att
öka trivseln i skolan och främja samverkan mellan skolan och det omgivande samhället.
Vi som sitter i föreningens styrelse är Ida Forselius, (ordförande), Maria Sten (vice
ordförande), Carina Andersson (sekreterare), Elin Fellman (kassör), Linda Sundström och
Sofia Sundblom.
Genom den frivilliga medlemsavgiften stöder du verksamheten:
Kontonummer:

FI46 6601 0002 3040 46

Mottagare:		

Föreningen Hem och Skola Lemland

Meddelande:

Medlemsavgift 2022-23

Summa:		

12 euro/familj

Det går även bra att bli stödmedlem för 12 euro/år!
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Testa på som sjöräddare den
30 april i Långnäs
Testa på som sjöräddare den
30 april i Långnäs

Vi är ett härligt gäng Lumpar- och Lemlänningar som träffas nere i Långnäs hamn
(sjöfartsverkets område) på tisdagar. Vi åker båt, övar olika moment och lär oss om
skärgården omkring oss. Som aktiv sjöräddare utvecklas du själv till att bli mycket tryggare i
båt och på sjön och förstås så får du många tillfällen att hjälpa andra.

är ett härligt gäng Lumpar- och Lemlänningar som träffas nere i Långnäs hamn
Kom ochVi(sjöfartsverkets
prova område)
på kl.på 11-14
tisdagar. Vi åker båt, övar olika moment och lär oss om
skärgården omkring oss. Som aktiv sjöräddare utvecklas du själv till att bli mycket tryggare i

-

Testa
vår
räddningsbåt
båtmanövrera
och på sjön och
förstås
så får du många tillfällen att hjälpa andra.
Titta och prova en del av vår utrustning
Kom och prova på kl. 11-14
Prata med våra sjöräddare, vad gör vi egentligen, hur funkar det?
- Testa manövrera vår räddningsbåt
Ät en grillad
och ta
kopp
kaffe
- Tittakorv
och prova
en del
av vår
utrustning
-

Prata med våra sjöräddare, vad gör vi egentligen, hur funkar det?

- Ät en grillad
korv och
ta kopp
kaffegärna fler kvinnor!) i alla åldrar, bara du kan
Att vara aktiv sjöräddare
passar
alla
(vi ser
simma 200m,
intresserad
avpassar
att vara
enserdel
av fler
ettkvinnor!)
team och
hjälpa
andra.
Att är
vara
aktiv sjöräddare
alla (vi
gärna
i alla vill
åldrar,
bara du
kan
simma 200m, är intresserad av att vara en del av ett team och vill hjälpa andra.

Har du frågor tag kontakt med Andreas Perjus på tel 04575759166,
Har du frågor tag kontakt med Andreas Perjus på tel 04575759166,
andreas.perjus@gmail.com
eller eller
på FB.
DuDukan
ocksåletaleta
Ålands
sjöräddnings
sida
andreas.perjus@gmail.com
på FB.
kan också
efterefter
Ålands
sjöräddnings
sida
sida på Facebook
för attdig
läramer.
dig mer.
sida på Facebook
för att lära

Stöd Lemlands Frivilliga Brandkår
med en inbetalning om 10€/hushåll
eller 34€/företag till kontonummer
FI39 660 1000 112 7562.
Samlingsrum
Hyr samlingsrummet i branddepån för
möten och sammanträden. Kontakta Inger
Eriksson tel. 0405891316 för mer information
och bokningar.
Brandkåren övar
I händelsekalendern ser du när brandkåren
och brandkårsjuniorerna övar.
Kontaktpersoner:
Jonas Karlsson tel. 04573828636 (brandkåren)
Mats Welander tel. 0407010063 (juniorerna)
Hampus Renfors tel. 04573445450 (juniorerna)
Både nya och gamla medlemmar är välkomna!

Lemlandsvimpeln
Vill Du ge en uppskattad gåva eller
uppdatera din egna flaggstång till våren?
Kommunens vimpel finns till
försäljning på kommungården
och på biblioteket i Lemland.

4 meter - 25 €
6 meter - 40 €
Kort eller kontant.

praktiska under simskolan. Styrelsen stöder dig givetvis i arbetsuppgifterna.
Frågor och intresseanmälan skickas till folkhalsanilemland@gmail.com.
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Årets sommarsimskolor
På simskolan leker barnen på land och i vattnet, har simundervisning och livräddning. Simskolan leds
av simlärare och lekledare.
•

Sommarsimskola
för barn födda ca 2005-2017. Simskolan pågår 1,75 timmar per dag, måndag till fredag, i två
veckor.
Klockarholmen 25.7 – 5.8
Järsö 27.6 – 8.7
Avgift Folkhälsanmedlem: 34 euro, syskonrabatt följande barn 29 euro
Avgift övriga: 48 euro, syskonrabatt följande barn 44 euro

•

Sim- och livräddningsskola
för barn födda 2007–2017. Simskolan pågår 2,75 timmar per dag, måndag till fredag, i en vecka.
Avgift Folkhälsanmedlem: 30 euro, syskonrabatt följande barn 26 euro
Avgift övriga: 42 euro, syskonrabatt följande barn 38 euro

Anmälan öppnar 13.4 på www.folkhalsan.fi/aktivitet/barn-och-ungdomar/simskolor.
Årets medlemsavgifter skickas ut under april. Om du inte får faktura trots medlemskap så kontakta
folkhalsanilemland@gmail.com eller tel. 04573421874.
Vi vill att alla barn ska ha samma möjlighet att lära sig simma. Hör av er till styrelsen om ni på grund
av ansträngt ekonomiskt läge önskar subventionerad avgift, folkhalsanilemland@gmail.com.
Ställ upp för ett gott ändamål – bli simombud!
Folkhälsan i Lemland söker simombud till årets sommarsimskolor både på Klockarholmen i
Söderby och på Järsö. Uppgiften kan med fördel delas mellan flera personer och passar ypperligt för
dig som har eget barn som deltar i simskolan. Som simombud har du kontakt med lekledare och simlärare och hjälper till med det praktiska under simskolan. Styrelsen stöder dig givetvis i arbetsuppgifterna. Frågor och intresseanmälan skickas till folkhalsanilemland@gmail.com.

Köp majblommor och stöd Folkhälsans verksamheter!
Försäljning av majblommor och andra Folkhälsan-produkter
utanför KEA-market lördagen den 23 april kl. 10-15.
Välkomna!
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Sveagårdens matsedel
april
Till varje måltid medföljer sallad och/eller varma grönsaker!

4 april-10 april

25 april-1 maj

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Korvsås, potatis, morötter
Dagens fisk
Mald leverbiff, potatismos
Kycklingsoppa
Fläskschnitzel, potatis
Dagens fisk
Kåldolmar, potatis, morötter

Korvstroganoff, potatis, rivna moröter
Dagens fisk
Kasslergratäng, potatis, grönsaker
Köttsoppa
Wallenbergare, potatismos, ärter
Dagens fisk
Helstekt grisytterfilé, potatisgratäng

11-17 april

2 maj-8 maj

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Rödbetsbiffar, potatismos, sallad
Dagens fisk				
Chili con carne, ris, sallad
Bataljonsoppa, efterrätt
Fläskfilé, potatisgratäng, grönsaker
Dagens fisk
Lammstek, potatis

Stekt fläsk, potatis, löksås, rivna morötter
Dagens fisk
Persiljejärpar, potatismos, grönsaker
Viltskavssoppa
Flygande Jacob, ris
Dagens fisk
Hackad pepparbiff, potatis, ugnsgrönsaker

18-24 april				
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Varmrökt lax, potatis, sås, sallad
Ugnskorv, potatismos
Köttfärslimpa, potatis, grönsaker
Spenatsoppa, efterrätt
Kyckling
Dagens fisk
Plommonspäckad karré, potatis, sås

								

Lunch för pensionärer i Järsö-området
Penionärer i Järsö-området kan hämta lunchen från daghemmet Saltkråkan.
För mer information, ring Saltkråkan tel. 540 56.
Daghemmet har sin egen lunchplanering.
Boende i Järsö/Nåtö-området kontaktar tf. hemserviceledare Andréa Sandberg
tel. 342 28 för överenskommelse om distribution av matportioner.
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING

														

Kyrkan är öppen
för alla obegränsat.
Vi följer de allmänna rekommendationerna om
säkerhetsavstånd, handsprit och munskydd.

Välkommen in!

Diakonins jubileumsår 2022

HJÄLP till Matbanken

Församlingen tar emot hygienartiklar för hjälp till behövande.

Som besökare till kyrkorna kan du ha med dig hygienartiklar så som
tvål, schampo, tandkräm, tandborstar, blöjor, näsdukar mm.

Lådor kommer att stå i kyrkorna den kommande tiden
där du kan ge ditt bidrag till de behövande.
Tack för din hjälpsamhet.

DIAKONINS PÅSKMARKNAD

Påskafton 16.4 har diakonin försäljning på påskmarknaden på Torget i Mariehamn.
Kolla närmare info och tidpunkt i media.

Stilla veckans konsert

tisdag 12 april kl. 18 i Lemlands kyrka
med musikgruppen

Force Machaut

består av instrumentalister på
blockflöjt, gitarr, luta och sångare
i tidsenliga dräkter och

Ádám Kiss på orgel.

April 2022
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KONTAKTUPPGIFTER

GUDSTJÄNSTER

Lördag 9.4 kl. 11-13 Solkulla

Vik. kyrkoherde Katarina Gäddnäs
tel. 0457 3434 267

andakt med Katarina Gäddnäs och
påskpyssel tillsammans med Södra
Lemlands Marthaförening.

Sön 10.4 kl. 11 Palmsöndag gudstjänst i
Lumparlands kyrka ’Ärans konung på förned-

ringens väg’, Katarina Gäddnäs, Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt: SLEF.

Tors 14.4 kl. 19 Skärtorsdagsmässa i Lumparlands kyrka, ’Den heliga nattvarden’ Katarina
Gäddnäs, Ádám Kiss. Kollekt: Stiftelsen Hemmet.

Kyrkoherdens vikarie
Roger Syrén tel. 0457 3449 037
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 3431 770

Vik. kantor Kaj-Gustav Sandholm
tel. 040 0796 307 och
Jan Tengström tel. 0457 3451 996

Diakoniarbetare Marianne Hägglund

Fre 15.4 kl. 11 Långfredagsgudstjänst i
Lemlands kyrka ’Guds lamm’ Katarina Gäddnäs,

jobbar tis-fredag.
Telefontid: tis- och torsdag kl. 10-12
tel. 0457 3441 805
Boka gärna tid före besöket.

Påskafton 16.4 kl. 23 Påsknattsmässa i
Lemlands kyrka K Gäddnäs, Á Kiss.

Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom

Ádám Kiss. Kollekt: Församlingens diakoniarbete.

Kollekt: Finska Missionssällskapet.

tel. 0457 3434 265
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi

Församlingsvärd Martin Bergman
tel. 0407 761 735

Sön 17.4 kl. 11 Påskmässa i Lumparlands
kyrka ’Kristus är uppstånden’, Katarina Gäddnäs,
Ádám Kiss. Kollekt: Finska Bibelsällskapet.

Sön 18.4 kl. 11 Annandag påsk gudstjänst i
Lemlands kyrka Roger Syrén, Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp

Församlingsmästare
Karl-Fredrik Söderman

tel. 0457 5483 281 / 0407 685 762

Husmor Christina Johansson
Birgittagården tel. 34382

Information Maiken Poulsen Englund
Pastorskansliet tel. 34042

Sön 24.4 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands
kyrka Katarina Gäddnäs, Jan Tengström. Kollekt:

Lör 9.4 kl. 11-13 Solkulla påskpyssel

Glad Påsk!

Katarina Gäddnäs, tf kyrkoherde

Vi får kisande titta mot vårsolen,
vara katt på vårvarm trappa ligga
still och lapa sol.

Tis 12.4 kl.18 Konsert i Lemlands kyrka
En ängel var visst här och dansar
konfetti över våra backar. De lyser
av sippor, örter och blom. Vid stranden ligger ekan leende och väntar
på sjösättning vit som ett dopbarn.

För första gången strömmar värme
ut ur den öppna graven, vårvärme
för dej och för mig.

Påskdagens sol har gått upp för
människan. Den första påskliljan
slog ut i full blom och vi vet vad
som väntar alla andra knoppar.

Under passionstiden och påsken
gestaltar vi i församlingen vårt viktigaste budskap. Vi följer Jesu lidande fram till döden på korset och
vidare till påskdagens jubel. Världen må se mörk och hotfull ut, men
Jesus har besegrat döden och
ondskan åt oss. Vi får leva i hoppets tid.

Å andra sidan ...

Katarina Gäddnäs, Ádám Kiss. Kollekt: SLEF och
insamling av hygienartiklar till Matbanken.

En morgon brister alla fåglar ut i
gapskratt och jubelsång.
Livet segrar!

Sön 1.5 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka

Vårt fjärilslarviga jag skall en gång
få gona in sig i en luddig puppa, för
att sedan att veckla ut våra granna
vingar.

Mediamission Budbärarna.
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Familjesång
torsdag 7 april kl. 9.30-11.30
i församlingshemmet Birgittagården
med barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom.
Följande gånger 14.4, 21.4, 28.4 och 5.5, 12.5, 19.5
Välkomna
att träffa andra föräldrar och barn, sjunga och leka tillsammans

Johanna Häggblom, tel. 0457 3434 265

Skriftskolan
Hej konfirmander. Skriftskolhelg 1-4 april och 13-15 maj i Lemböte lägergård

Insamlingen Gemensamt Ansvar 2022

stödjer barn och unga som lider av coronans följder.
Överföra till bankkonto
Du kan ringa
060015005 (5,09 €/samtal+lpa) • AktiaFI82 4055 0010 4148 41
060017010 (10,26 €/samtal+lpa) • NordeaFI16 2089 1800 0067 75
060017020 (20,28 €/samtal+lpa)
• OPFI14 5000 0120 2362 28

SMS till numret 16588
skriv APU10 (10 €) eller
skriv APU20 (20 €) osv.
Insamlingstillstånd på Åland ÅLR/2021/8126
pågår året ut 31.12.2022

FOLKRÖRELSEN för KÄRLEKEN till NÄSTAN
Välkommen till

HERRFIKA onsdag 20 april kl. 14
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
I trevligt herrsällskap med Bosse Ahlnäs som vår gäst.
Vi hör honom berätta om sin resa
längs nordvästpassagen från Grönland till Alaska.
Nästa gång 25.5 med utfärd

Verksamhet för alla åldrar
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ONSDAGAR

HHN nattvard tf kyrkoherde
Katarina Gäddnäs

VECKOPROGRAM

Sveagården kl. 13.30 den 6.4 HHN, 20.4 Andakt, 4.5 HHN
Birgittagården Birgittakretsen kl. 13.00.
Nästa gång 13.4 varannan vecka udda veckor. Skjuts se nedan.
TORSDAGAR

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 den 7.4 HHN, 21.4 Andakt, 5.5 HHN
FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14.00 den 8.4 HHN, 22.4 Andakt, 6.5 HHN

Kapellkretsen (för inneboende) varannan fredag udda veckor kl. 14.00.

Kyrkoherdens vikarie
Roger Syrén
Andakt diakoniarbetare
Marianne Hägglund
Kantor Ádám Kiss
Vik. Jan Tengström
Församlingsvärd Martin
Bergman
Husmor Christina Johansson

Välkommen till missionskretsarna

att sticka, virka eller vad du tycker bäst om att
göra för hjälp till behövande här hemma och runt
omkring i världen.
Vi skickar i väg yemenvästar, sockor, täcken
mm. genom olika aktörer samt genom
Missionssällskapet för hjälp på ort och ställe.

Skjuts från Kapellhagen till missionskretsarna onsdag i församlingshemmet. Anmälan till Marianne

Te&tro

torsdag 28 april kl. 19 i Birgittagården
Vi pratar om gudstjänst och gemenskap.

Vi träffas över en kopp te och samtalar under lediga
former tillsammans med vik. kyrkoherde Katarina Gäddnäs.
Alla välkomna, inga förkunskaper krävs!

Pastorskansliet

Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
Tel: 018-34042
E-post: lemland-lumparland@evl.fi
www.lemland-lumparland.evl.ax
Fb: Lemland-Lumparlands församling
OBS! Befolkningsärenden
e-post: crkr@evl.fi
tel. 0407591204/ 0408687192

Öppet: mån-, tis-, torsdag
9.00-12.00

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

