Kommunen informerar
Kommunfullmäktige beslöt på sitt första sammanträde för året den 26 januari 2022 att utse Robert
Mansén till ordförande, Anna Janson till första vice ordförande samt Susanne Fagerström till andra
vice ordförande för kommunfullmäktige år 2022.
Kommunfullmäktige valde följande ledamöter till kommunstyrelsen för mandatperioden 2022 – 2023:
Jana Eriksson, ordförande
Mathias Sandberg, vice ordförande
Annika Humell
Roger Andersson
Carina Andersson
Danny Lindqvist
Raphael Karlsson
Kommunfullmäktige sammanträder

onsdagen den 16 februari 2022
kl 19.00 på kommungården i Söderby
Med reservation för eventuella ändringar
p.g.a. läget med Covid-19.
Föredragningslistan finns på
kommunens hemsida www.lemland.ax en
vecka före sammanträdet.
Fullmäktiges sammanträden är offentliga.

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

tisdagen den 15 februari 2022
Byggnadsinspektör Johan Willstedt finns
i Lumparland onsdagar, övriga
vardagar i Lemland tel. 349 432.
Tekniska nämnden sammanträder

torsdagen den 3 mars 2022
Handlingarna ska inlämnas i god tid före
sammanträdet.

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

Dag		

Datum Tid

Aktivitet				Plats				Sid

Måndag

7.2

19.00

Brandkåren övar			Branddepån			4

Tisdag		8.2

09.30

Familjesång				Birgittagården			9

Onsdag		9.2

18.00

Brandkårsjuniorerna övar		Branddepån			4

Tisdag		15.2

09.30

Familjesång				Birgittagården			9

Onsdag		16.2

19.00

Kommunfullmäktige			Kommungården			1

Torsdag		17.2

18.00

Vernissage				Lemlands bibliotek		2

Måndag

21.2

19.00

Brandkåren övar			Branddepån			4

Onsdag

23.2

14.00

Herrfika

Onsdag		23.2

18.00

Brandkårsjuniorerna övar		Branddepån			4

Torsdag		24.2

19.00

Te&tro, tema: ensamhet			Birgittagården			7

Birgittagården

7

Välkommen till biblioteket i Lemland!
Akvarellutställningen

”Fragment från Åland”
visas i Lemlands bibliotek under perioden
Våra öppettider är:
Tisdagar kl. 9–13 och 18–20
Onsdagar kl. 9–15
Torsdagar kl. 9–13 och 18–20

17 februari - 17 mars
Varmt välkommen på Vernissage

Skolvägen 3 - tel 34595 - biblioteket@lemland.ax -

torsdagen den 17 februari kl. 18-20

Nästa infoblad utkommer

Utställare: Maria Knutsson

7 mars
Deadline för nästa infoblad är
torsdagen den 24 februari.
Material inlämnas via e-post:
infobladet@lemland.ax
Kontaktperson:
Sandra Karlsson
tel. 349 423
sandra.karlsson@lemland.ax
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LumparLab Teaterförening presenterar föreställningen

Månadens miljötips!

Jag lever än

från Byggnads- och miljönämnden

Livet som jag minns det

Så här undviker du vattenskador:

på Skeppargården Pellas

•

Lämna inte tvätt- eller diskmaskinen på när du
går hemifrån.

•

Skådespelaren Grete Sneltvedt gestaltar
äldres berättelser tillsammans med
musikern Greta Sundström.

Kontrollera regelbundet att vattenledningarna
i ditt hem inte läcker och att det inte rinner ut
vatten från hushållsapparaterna på golvet.

•

Stäng alltid kranen till tvätt- och diskmaskinen
när du inte använder dem.

Regi: Camilla van der Meer Söderberg

•

Det ska finnas ett läckageskydd av plast under
kylskåpet, frysen och diskmaskinen. Skyddet
läggs på plats samtidigt som apparaten
installeras.

•

Du får inte installera en diskmaskin själv, utan
arbetet måste utföras av en fackman.

•

Om ett vattenläckage uppstår i ditt hem, försök
stänga vattenledningens avstängningsventil.

•

Om du bor i höghus eller radhus, anmäl
läckaget genast till journumret för husets
servicebolag. Om du bor i villa, kontakta en
jourhavande rörfirma.

den 20 mars kl. 13.30

Föreställningen kostar 15 € inkl kaffe och tilltugg.

Vid frågor kontakta LumparLab Teaterförening tel. 04573427188
lumparlab.ax eller Freya Darby tel. 04573134012
skeppargardenpellas.ax

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby, Lemland
tel. 040 0529 430

Återvinningscentralen
i Bengtsböle

LAGER
UTHYRES

i Bengtsböle, Lemland
tel. 040 052 9430 / 040 729 7108

Öppet:
Måndagar kl. 16-20

BLI MEDLEM!

Torsdagar kl. 18-20
Första helgfria lördagen
i månaden kl. 10-13
OBS! Träavfall och ris får inte lämnas
utanför återvinningscentralen.
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Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

Skeppargården Pellas
Fest- och möteslokal i
gammaldags, hemtrevlig miljö!
Solkulla är perfekt för dig som söker en festlokal i hemtrevlig och
gemytlig miljö! För att boka Solkulla måste du ha fyllt 20 år.

Mangårdsbyggnaden 500 €
För lugna tillställningar (ca 50 personer)
t.ex. födelsedagsmottagning, möten m.m.

- utrymme för max 80 sittande gäster
- godkänt kök med bl.a. diskmaskin och mikrougn
- komplett utrustning porslin/glas/bestick

Ladugården 400 €
För större fester och kalas (max 110 personer)
t.ex. bröllop m.m.

Pris: 200 €
Vid bokning och förfrågan kontakta Anna-Karin Salmén,
tel. 040 833 6606.
Avbokning görs senast en vecka före, underlåtenhet debiteras.

För information och bokning, kontakta
husmor Freya Darby:
freya.darby@gmail.com eller 04573134012

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f

www.skeppargardenpellas.ax
Stöd Lemlands Frivilliga Brandkår
med en inbetalning om 10€/hushåll
eller 34€/företag till kontonummer
FI39 660 1000 112 7562.

Bli medlem i Folkhälsan Lemland
För endast 10 euro per år kan du:
• bidra till hälsofrämjande aktiviteter för
alla åldrar.
• understöda den viktiga simskoleverksamheten.

Samlingsrum
Hyr samlingsrummet i branddepån för
möten och sammanträden. Kontakta Inger
Eriksson tel. 040 589 1316 för mer
information och bokningar.

• delta i kurser till subventionerat pris.
• få Folkhälsans medlemstidning 6 gånger
per år.
Skanna koden för medlemsansökan:

Brandkåren övar
I händelsekalendern ser du när brandkåren
och brandkårsjuniorerna övar.
Kontakta Jonas Karlsson tel. 0457 382 8636
eller Simon Söderlund (brandskårsjuniorerna)
tel. 0457 553 4362 för mer information.
Både nya och gamla medlemmar är välkomna!
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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 Sundholm.
Genom den frivilliga medlemsavgiften stöder du verksamheten:
Kontonummer:

FI46 6601 0002 3040 46

Mottagare:		

Föreningen Hem och Skola Lemland

Meddelande:		

Medlemsavgift 2021-22

Summa:		

12 euro/familj

Det går även bra att bli stödmedlem för 12 euro/år!

Information om självrisken för
färdtjänst
Din specialist för Färdtjänst
Din specialist för FPA
Din specialist för Rullstolskörning
Din specialist
Gruppkörning
Dinförspecialist
för Färdtjänst

Från och med den 01.01.2022 införs en
ny taxa för kollektivtrafiken i enlighet
med Ålands landskapsregerings beslut nr
168/2021.

Din specialist
för FPA till ert förfogande
Vi har 4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
Det betyder att även självrisken för färdVi
har
4
toppmoderna
färdtjänstbilar
till Ert
Din specialist
för
Färdtjänst
(max
8 personer).
Din specialist för Rullstolskörning
tjänst enligt handikappservicelagen, blåa
förfogande
(max
personer). högst 8 personer/bil.
Vi
kan
upp
tillspecialist
3 8rullstolar/bil,
Din specialist
förtaFPA
Din
för Gruppkörning TaxiPLUS-kort, ändras.
Vi har
års erfarenhet med persontransporter
Din specialist
för15
Rullstolskörning
Vi kan
ta
upp
till 34rullstolar/bil.
Vi har
toppmoderna Färdtjänstbilar till ert förfogande

Från och med den 1 januari 2022 är självDin specialist
förså
Gruppkörning
Ring
kör
vi!!!
018 32 000
(max
8
personer).
risken ALLTID 2,50 € per enkelresa,
Vi har 15 års erfarenhet med personVi har 4 toppmoderna
Färdtjänstbilar
till
ert
förfogande
Vi
kan
ta
upp
till
3
rullstolar/bil,
högst
8 personer/bil.
oberoende
resans längd.
transporter.
max 8 personer). Vi har 15 års erfarenhet med persontransporter
Vi kan ta upp till 3 rullstolar/bil, högst 8 personer/bil. Har Ni frågor hör av er till:
Ring
såpersontransporter
kör vi!!! 018 32 000
Vi har 15 års erfarenhet
med
Kommunernas socialtjänst k.f.

Ring så kör vi!!! 018 32 000

Verksamhetsområde funktionsservice och
sysselsättning
Telefon växeln 532 800

Vi finns i Lumparsund!
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Sveagårdens matsedel
februari

Till varje måltid medföljer sallad och/eller varma grönsaker!
						
			

7-13 februari
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

				

Korvsås, potatis				
Dagens fisk				
Lakkorv, potatis				
Köttsoppa					
Biff Stroganoff				
Dagens fisk

21-27 februari
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag

Korv				
Dagens fisk
Pannbiff
Ärtsoppa
Kyckling
Dagens fisk

Söndag Revbensspjäll				

Söndag Plommonspäckad karré

14-20 februari				

28 februari-6 mars

Måndag Skinkfrestelse				
Tisdag Dagens fisk
Onsdag Köttbullar, potatismos
Torsdag Broccolisoppa
Fredag Lever Anglais
Lördag Dagens fisk
Söndag Colastek
		
					

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Grönsaksbiffar
Dagens fisk
Köttfärslimpa
Fisksoppa
Fläskschnitzel
Dagens fisk
Köttgryta

7 mars-13 mars
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

								

Rökt kassler, stuvad spenat
Dagens fisk
Lasagne
Grönsakssoppa
Kyckling, ris
Dagens fisk
Fläskkotlett, potatis

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 20 besökare.
Vi följer de allmänna rekommendationerna om
säkerhetsavstånd, handsprit och munskydd.

Välkommen in!

Vill du jobba som KYRKGUIDE i sommar?
Välkommen att anmäla dig via vår länk på hemsidan
www.lemland-lumparland.evl.ax
som är öppen 12.2—14.3.2022
Du skall vara konfirmerad och tala svenska.
Andra språk och hjälpledarutbildning en merit. Alla åldrar beaktas.
Arbetsperioden är 13.6—13.8.2022
som uppdelas i perioder mellan guiderna
Kyrkan är en k-märkt arbetsplats som fordrar respekt och finkänsla.

Te&tro
torsdag 24 februari kl. 19 i Birgittagården
Tema denna gång: Ensamhet

Vi träffas över en kopp te och samtalar under lediga
former tillsammans med vik. kyrkoherde Katarina Gäddnäs.

Välkommen med!

Välkommen igen till

HERRFIKA onsdag 23 februari kl. 14
i församlingshemmet Birgittagården i Lemland
i trevligt herrsällskap med vår gäst Brage Wilhelms

tillsammans med vik. kyrkoherde Katarina Gäddnäs.
Nästa gångerna 23.3 och 20.4

Februari 2022
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
KONTAKTUPPGIFTER

GUDSTJÄNSTER
Sön 13.2 kl. 11 Familjegudstjänst i
Lemlands kyrka, 3 sön

Vik. kyrkoherde Katarina Gäddnäs
tel. 0457 3434 267

före fastetiden ’Den oförtjänta
nåden’, Katarina Gäddnäs,
Kaj-Gustav Sandholm. Familjer med småbarn inbjuds att
hämta sina barns dopduvor
som hängt i dopträdet 20202021. Kollekt: Stiftsgården
Lärkkulla.

Kyrkoherdens vikarie
Roger Syrén tel. 0457 3449 037
Kantor Ádám Kiss
tel. 0457 3431 770
Vik. kantor Kaj-Gustav Sandholm
tel. 0400 796 307

Sön 20.2 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka, 2 sön före fastetiden ’Sådden

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

Sön 27.2 kl. 11 Högmässa i Lemlands
kyrka, Fastlagssöndagen ’Guds kärleks of-

ferväg’, Katarina Gäddnäs, Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälps katastroffond.

Barn– och ungdomsledare
Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi

Sön 6.3 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka, 1 sön i fastan ’Jesus segrar

Församlingsvärd Martin Bergman
tel. 0407 761 735
Viola Andersson tel. 0405 735 482

av Guds ord’, Katarina Gäddnäs Ádám Kiss.
Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdoms rådgivningstjänst på internet.

över frestelserna’, Katarina Gäddnäs Ádám
Kiss. Kollekt: Föreningen Den Inre Oasen för
renovering av Sunds prästgård till retreatgård.

Sön 13.3 kl. 11 Högmässa i Lemlands
kyrka, 2 sön i fastan ’Bön och tro’, Katarina Gäddnäs, Ádám Kiss. Kollekt: Församlingsförbundet.

Församlingsmästare
Karl-Fredrik Söderman
tel. 0457 5483 281 / 0407 685 762

Husmor Christina Johansson
Birgittagården tel. 34382/ 0407 255 699
Information Maiken Poulsen Englund
Pastorskansliet tel. 34042

Önskar du Kyr kpressen inför kyr kovalet?
Kyrkpressen är församlingarnas kyrkotidning som har fingret på pulsen på det som rör sig i kyrkan passande inför kyrkovalet i höst.
Tidningen förra veckan tog upp svårigheten att bli kyrkoherde som
fordrar flera års studier efter avslutad teologiexamen.
”Jag tror inte kyrkan får bättre kyrkoherdar genom att öka mängden
utbildning” säger vår egen tf. kyrkoherde Katarina Gäddnäs, som vid
sidan av jobbet tar pastoralexamen som krävs för att bli behörig kaplan
som i sin tur krävs för att bli behörig kyrkoherde.
Församlingen sponsorerar halva priset av en årsprenumeration så att
du endast behöver betala 30€ för din del.
Önskar du prenumerera Kyrkpressen vänligen ring eller skriv till oss
Pastorskansliet tel. 34042 eller
e-post: lemland-lumparland@evl.fi

Välkommen till kyrkan
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Tjäna dem som tränger — Sjung så att det svänger

Katarina Gäddnäs

Fastlagstisdagen firar vi i år den
1 mars. Den andra mars inleder
vi i kyrkan den stora fastan som
varar fram till påsk. En tid för
eftertanke och avhållsamhet,
något vi redan haft väldigt
mycket tid för under pandemin.

I februari får vi försöka stånga
oss fram i vardagen, njuta av
tulpaner och fastlagsbullar. Vi
hoppas på lättade restriktioner
och ett förbättrat pandemiläge.
Vi i församlingen finns ändå i
vilket fall som helst tillgängliga
för samtal, stöd och hjälp i vardagen. Tveka inte att ta kontakt
med oss!

Nuförtiden brukar vi kalla tiden
från jul till slutet av februari för
oxveckor, den mörka kalla högvintern, utan större högtider.
Sedan börjar en behagligare
del av vintern, senvintern, när
ljuset börjar komma tillbaka
och solen värmer mer.

kallades tiden mellan midsommar och allhelgona förr i tiden.
Efter midsommar fanns det inga
helger som bröt det tunga arbetet mellan vårbruk och skördetid, man fick "slita som en oxe".

Oxveckor…

Å andra sidan ...

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Familjesång

startar tisdag 8 februari kl. 9.30-11.30

i församlingshemmet Birgittagården

med barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom.
Följande gånger: 15.2 (ej sportlovet) 1.3, 8.3
Välkommen igen

att träffa andra föräldrar och barn,
sjunga och leka tillsammans

Kolla församlingens Facebooksida för info.

Ålands Unga kyrka

Ungkväll för konfirmerade i Jomala
församlingshem en gång i månaden.
Vi träffas på fredag den 18.2.

Skriftskolan

Get together lördagen 12.2
i Birgittagården i Lemland

GARNEXPRESSEN

tar emot garn till missionskretsarna och dig som handarbetar hemifrån.
Vi är tacksamma för sockor, mössor, yemenvästar, tröjor, vantar, filtar m.m.
som skickas vidare till behövande här hemma eller med
Lettlandshjälpen, till Nepal samt flera andra länder.
En liten sak som gör STOR skillnad. Välkommen med

hälsar diakoniarbetare Marianne Hägglund

LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
HHN nattvard tf kyrkoherde
Katarina Gäddnäs

VECKOPROGRAM

ONSDAGAR

Sveagården kl. 13.30 den 9.2 HHN, 23.2 Andakt, 9.3 HHN
Birgittakretsen på Birgittagården kl. 13.30, terminstart 16.2
sedan 2.3, varannan vecka udda veckor. Skjuts se nedan.

TORSDAGAR

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 den 10.2 HHN, 24.2 Andakt, 10.3 HHN
FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14.00 den 11.2 HHN, 25.2 Andakt, 11.3 HHN

Kyrkoherdens vikarie
Roger Syrén
Andakt diakoniarbetare
Marianne Hägglund
Kantor Ádám Kiss
Vik. Kaj-Gustav Sandholm
Församlingsvärd Martin
Bergman/Viola Andersson

Kapellkretsen i Kapellhagen (endast för inneboende) börjar fredag 18.2 kl. 14.00. Husmor Christina Johansson

Skjuts från Kapellhagen till missionskretsarnas träff onsdag i församlingshemmet. Anmälan till Marianne tel. 04573441805.

TERMINSSTART om hjälparbete i NEPAL
med Maiken Poulsen Englund som berättar om
sin resa till NEPAL med Finska Missionssällskapet
där missionskretsarnas alster gör stor nytta på plats.

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
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