Fira midsommar i Lemland!
Vessingsboda

Järsö-Nåtö

Lövning av midsommarstången startar på
midsommaraftonen kl 12.00, vid midsommarstången.

Förberedelser och lövning av Nåtöstången från
kl. 12.30 på midsommarafton. Stången reses när
den är klar!

Kaffe- och lotteriförsäljning börjar kl. 18.30.

Kaffe/trip och muffins finns till
försäljning för 2 €. Lotteri med midsommarkrona som vinst. Lottpriset
2 €/lott. Tag med jämna pengar!

Midsommarstången reses
kl. 19.00.
Lotteridragning efter
stångresningen.
Hjärtligt välkomna!

Kommunfullmäktige sammanträder

onsdagen den 15 juni 2022
kl 19.00 på kommungården i Söderby
Med reservation för eventuella ändringar
p.g.a. läget med Covid-19.

Traditionsenligt tal, musik och dans.
Alla hjärtligt välkomna!
Arr. Järsö-Nåtö Ungdoms- och hembygdsförening

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

tisdagen den 14 juni 2022
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 16 juni 2022
Handlingarna ska inlämnas i god tid före
sammanträdet.

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

Dag		Datum Tid

Aktivitet				Plats				Sid

Torsdag		9.6

09.30

Familjesång				Birgittagården			10

Söndag		

12.6

11.30

”Lemland runt”-guidad busstur		

Söndag		12.6

13.00

Gemensam jubileumsgudstjänst		Sunds kyrka			10

Onsdag		15.6

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdag

16.6

18.00

Vernissage: ”Jakten på flyktens ankare” Lemlands bibliotek

Söndag		19.6

15.00

Talka					Norrkullastrand, Järsö		5

Onsdag		22.6

13.30

Midsommarfest för pensionärer		Sveagården			6

Fredag

24.6

12.00

Midsommarfirande

Vessingsboda

1

Fredag

24.6

12.30

Midsommarfirande

Järsö-Nåtö

1

Tisdag		28.6

20.00

Sommarkonsert				Lemlands kyrka			12

Måndag

-

Fotvård					Sveagården			7

4.7

Välkommen till biblioteket i Lemland!

Skeppargården Pellas		

4

Kommungården			1
8

Månadens miljötips!
från Byggnads- och miljönämnden

Våra öppettider är:
Tisdagar kl. 9–13 och 18–20
Onsdagar kl. 9–15
Torsdagar kl. 9–13 och 18–20
(Stängt torsdagen den 9 juni)
(Torsdagen den 23 juni öppet kl. 9-13)
Skolvägen 3 - tel 34595 - biblioteket@lemland.ax -

Nästa infoblad utkommer

2 augusti
Deadline för nästa infoblad är
den 22 juli.
Material inlämnas via e-post till
infobladet@lemland.ax
Kontaktperson:
Sandra Karlsson
tel. 349 423
sandra.karlsson@lemland.ax

Spara energi!
Elektronisk utrustning på din arbetsplats förbrukar energi även när du inte använder den.
Därför är det viktigt att stänga av utrustningen
när den inte används t.ex under semestern.
Standby-el står för 20 % av elförbrukningen på
en genomsnittlig arbetsplats.

Lemlandsnytt blir helt digital!
Kommunstyrelsen har den 11 april 2022
beslutat att Lemlandsnytt enbart kommer
att ges ut i digital form via kommunens
hemsida.
Pappersexemplar kommer
att finnas på kommunkansliet, Sveagården,
biblioteket, KEA-market
och Saltkråkan på Järsö.

Därför
är det miljötips!
viktigt att stänga av
Månadens
utrustningen
när den inte används
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Därför är det viktigt att stänga av
utrustningen när den inte används
t.ex under semestern. Standby-el
står för 20 % av elförbrukningen på
en genomsnittlig arbetsplats.

Mattvätten
i Söderby
finnsMATTOR?
vid Bengtsböle IP:s
DAGS
ATT
SKURA
parkeringsplats.
Tänk på miljön, skura mattorna på land.

Matt-tvätten i Söderby finns vid
DAGS ATT
SKURA MATTOR?
Bengtsböle
IP Välkommen!
parkerings
plats.
Tänk
på miljön.i Söderby
Skura mattorna
Matt-tvätten
finns vid på
Bengtsböle IP parkerings plats.
land.
Tänk på miljön. Skura mattorna på
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land.av digVälkommen!

Ring 040 198 1557

Välkommen!

Emil Hansen
Sotare
SVS Åland Ab
svsalandab@gmail.com

Har
vägenen
Hardin
din väg
namnskylt?
namnskylt?
Privata vägar i kommunen saknar ännu

Privata vägar i kommunen saknar ännu
vägnamnsskylt. Det är väghållarens ansvar att

vägnamnsskylt. Det är väghållarens ansvar att
vägen får sin namnskylt.

vägen
får sin namnskylt.
Vi erbjuder
er möjlighet att beställa
namnskylt via tekniska kansliet.

Vi erbjuder er möjlighet att beställa
Kostnad 120 € per paket (skylt, stolpe, fundament)
namnskylt
via tekniska kansliet.
Kostnad 120 € per paket (skylt, stolpe, fundament)

i Söderby, Lemland
tel. 040 0529 430
				

LAGER
UTHYRES

i Bengtsböle, Lemland

tel. Byggnads040 052 9430och
/ 040
729 7108
miljönämnden
sammantr

tisdagen 14 juni 2022
AVFALLSINFORMATION
Byggnads- och miljönämnden sammanträder

Handlingarna skall inlämnas i god tid före mö

Återvinningsstationerna
till för sorterade
tisdagen 14 juniär2022
hushållssopor

Byggnadsinspektör
Johan
Willstedt
Handlingarna skall
inlämnas i god tid före
mötet.
Övrigt avfall t.ex. byggavfall, farligt avfall,
finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024
avfall i säckar, deponi avfall, elektronik förs till
Byggnadsinspektör
Johani Willstedt
Övrigaåtervinningscentral
dagar
Lemland tel 349 432
Bengtsböle
finns i Lumparland onsdagar, tel 359 024.
Öppet: tel 349 432
Övriga dagar i Lemland
Måndagar kl 16 – 20
Torsdagar kl 18 - 20
Lördagar kl 10 – 13
OBS! Stängt lördag 25 juni

Det finns inte rum för säckvis med brännbart
avfall i stationerna. Du vet väl att det inte är
någon avgift på hushållsavfall som förs till
Bengtsböle? Det ingår i den årliga avfallsavgiften.
Tack för att du respekterar detta!
Vi tackar alla invånare som frivilligt ställt
upp och städat, plockat skräp längs vägar
och i naturen. Vi hoppas att alla värnar om
vår fina natur, håller rent och snyggt för
allas trivsel.
Matrester och annat bioavfall
skall komposteras, aldrig föras till
återvinningsstationen. Det sägs att i genomsnitt
är 40% av hushållsavfallet komposterbart.
Tips: Gör själv en liten kompost till stugan av
ett tätt kärl med lock. Sätt kompostströ eller
liknande i botten och starta din sommarkompost.
Tänk på att strö över ordentligt när du fyller på
med matrester. Blanda om lite nu och då.

Tel: 349 430
e-post: cecilia.aaltonen-lindblom@lemland.ax

Tel: 349 430

Byggnads- och miljönämnden
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Skeppargården Pellas

Vi firar Åland 100

Museum och kaffestuga

Följ med Skeppargården Pellas på
”Lemland runt”, en guidad busstur till
historiska platser i Lemland.

Öppet tisdag—söndag (måndag stängt)
14.6—28.8 kl. 11-16
Ett gårdsmuseum som berättar om den åländska
bondeseglationen och människorna som bott på
gården. I mangårdsbyggnaden finns en liten kaffestuga
med hembakta kakor, smörgås, Ålands pannkaka och
dagens lunchsoppa.
I Vindsgalleriet visas en fotoutställning med bilder av
Niklas Eriksson samt utvalda delar av Pamela Erikssons
fotografier från segelfartyget Herzogin Cecilie.

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

Söndag 12.6 kl. 11.30
Start och avslut på Pellas, lunch och
kaffe ingår i priset. Start kl. 11.30 med
lunch på Pellas. Rundturen börjar kl.
12.00 och avslutas med kaffe på
Pellas. Slut ca 17.00. Möjlighet att
stiga av och på i Mariehamn. Pris 30
euro inklusive lunch och kaffe.
Obligatorisk anmälan till Viking Line
buss tel. 26311 eller på epost
info@vikinglinebuss.ax
Läs mer på skeppargardenpellas.ax
Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

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!

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 Anna-Karin Salmén,
tel. 040 833 6606.
Avbokning görs senast en vecka före, underlåtenhet debiteras.

Välkomna!

Södra Lemlands Marthaförening r.f
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Sirius Vapen Handel
Köper och Säljer vapen
Köper även från dödsbon
I verkstaden görs följande jobb:

Omklädningsboden på
Norrkullastranden, Järsö är
nyrenoverad!
Det firar vi söndagen den 19 juni kl. 15.00
med gemensam talka och samvaro.

• svarvningar för ljuddämpare, rekylbromsar, polering av slutstycken m.m.

Tillsammans gör vi stranden fin inför simskolan. Kaffe och smörgås till alla deltagare.

• kolv jobb som renoveringar, borttagning av lack, oljning m.m.

Välkomna!

• bäddning av vapen
Sirius Vapen Handel
tel. 0405845122
sirius.aland@gmail.com

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

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

• få Folkhälsans medlemstidning 6 gånger
per år.
Skanna koden för medlemsansökan!

Din specialist för FPA

Vi
Färdtjänstbilar
tilltill
ert förfogande
Vihar
har4Färdtjänst
4toppmoderna
toppmoderna
färdtjänstbilar
pecialist
för
Din
specialist
för
Rullstolskörning
(max
8 personer).(max 8 personer).
Ertför
förfogande
pecialist
FPA
Dintillspecialist
för Gruppkörning
Vi kan ta
upp
3 rullstolar/bil,
högst 8 personer/bil.
pecialist
för
Rullstolskörning
Sakta farten - mindre
Vi
har
15
års
erfarenhet
med
persontransporter
Vi kan ta upp
till 4
3 toppmoderna
rullstolar/bil. Färdtjänstbilar
Vi har
till ert förfogande

svall!

pecialist för Gruppkörning
Västeränga fiskelag önskar, att Du som kör båt
(max
8 personer).
Ring
kör
vi!!!
018
32person000
Vi har så
15 års
erfarenhet
med
mellan Majos hällarna och Långholmsudden
r 4 toppmoderna
ert förfogande
ViFärdtjänstbilar
kan ta upp till 3tillrullstolar/bil,
högst
8 personer/bil.
transporter.
(Frimans sundet) saktar farten för att minska
8 personer). Vi har 15 års erfarenhet med persontransporter svallet.
n ta upp till 3 rullstolar/bil, högst 8 personer/bil.
Det ökar allas säkerhet och trevnad och minsRing
såpersontransporter
kör vi!!! 018 32 000
r 15 års erfarenhet
med

g så kör vi!!! 018 32 000
Vi finns i Lumparsund!

kar påverkan på fågellivet och de muddrade
jordmassorna.
Tack!
Västeränga fiskelag
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Information
från äldrerådet och äldreomsorgsnämnden
Du som erhåller momsfri städservice eller andra
företagsbaserade tjänster i hemmet: Vet du att
du har rätt till ett avdrag om 60 % i beskattningen
från 1.1.2022?
”För år 2022 beviljas ett högre avdrag för hushållsarbete, omsorgs- och vårdarbete samt för
avstående av oljeuppvärmning. Avdraget för renoveringsarbete har inte ändrats.”
Läs mer på: https://www.vero.fi/sv/privatpersoner/skattekort-och-skattedeklaration/inkomster-och-avdrag/hushallsavdrag/

Vi på Sveagården hälsar alla Lemlands
pensionärer hjärtligt välkomna på

Midsommarfest
på Sveagårdens innergård
onsdagen den 22 juni kl. 13.30
Greta Sundström och Birger Karlsson
underhåller med dragspel och sång.
Vi bjuder på kaffe och tårta.
Vi har lotteri! Pengarna går till ”guldkant” i
vardagen för alla boende på Sveagården.

Kontaktlista – äldrerådet
Gun Holmström, ordförande		
Telefon hem: 33795
Mobil: 040-8415666
E-post: gun.holmstrom@aland.net
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
Sven Sundström		
Telefon hem: 35330
Mobil: 0400-537060
E-post: sven.sundstrom@aland.net
Leo Löthman			
Telefon hem: 35677
E-post: leo.lothman@aland.net
Agneta Wilhelms
Mobil: 0457 382 3083
E-post: agneta.w@aland.net
Marléne Lundberg, sekreterare
Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)
E-post: marlene.lundberg@lemland.ax

(Med reservation för förändringar p.g.a dåligt väder
eller ändringar av restriktioner inom äldreomsorgen
under pandemin).
Anmälan görs till Sveagården på telefon 018-34228
senast onsdagen den 15 juni.
Vill någon skänka vinster till Sveagårdens midsommarlotteri, tar vi tacksamt emot!

Hyllnings- och
kondoleansadresser
kondoleansadre
sser
Vill du hylla en vän eller hedra
hedra
minnet av en anhörig?
Till förmån för äldreomsorgen
säljer kommunen hyllnings- och
kondoleansadresser.

Följ oss! #äldrerådetiLemlandochLumparland

BLI MEDLEM!

Du kan köpa dessa på kommunkansliet,
Ålandsbanken eller begravningsbyrån.
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Sveagårdens matsedel
juni & juli
Till varje måltid medföljer sallad och/eller varma grönsaker!

13-19 juni
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

4-10 juli

Måndag
Makaronilåda, vitkålssallad
Dagens fisk				
Tisdag
Leverbiff, potatismos, morötter
Onsdag
Ärtsoppa
Torsdag
Sjömansbiff
Fredag
Dagens fisk
Lördag
Kycklinggryta ”Coq au vin”
Söndag

20-26 juni				
11-17 juli
Måndag Kokt korv, stuvade makaroner,
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

riven morot
Dagens fisk
Biff Lindström
Morotssoppa
Kyckling, ris, sallad
Dagens fisk
Kall oxfilé, potatisgratäng

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

25-31 juli
Vegetariska kåldolmar, potatismos,
riven morot
Dagens fisk
Pannbiff, sås, potatis
Minestronesoppa
Kyckling, ris, sås, sallad
Dagens fisk
Dillkött, potatis, morötter

Pasta Bolognese, sallad
Dagens fisk
Rödbetsbiffar, potatismos, sallad
Potatis- och purjolökssoppa
Fläskschnitzel, pommes, beasås,
ärter
Lördag Dagens fisk
Söndag Rostbiff, potatisgratäng, grönsaker

1-7 augusti
Ugnskorv, potatismos, riven morot
Dagens fisk
Köttfärslimpa, potatis, sås
Korvsoppa
Chili con carne
Dagens fisk
Biff Stroganoff, ris

27 juni-3 juli

18-24 juli

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Korvstroganoff, potatis, morot
Dagens fisk
Grönsaksbiffar, Tzatziki, potatis
Fisksoppa
Helstekt grisytterfilé, potatis, sallad
Dagens fisk
Rostbiff, potatisgratäng, sallad

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag

Skinkfrestelse
Dagens fisk
Lasagne
Spenatsoppa
Plommonspäckad griskarré,
potatisgratäng, grönsaker
Lördag Dagens fisk
Söndag Kåldolmar, potatis, morötter

							

Lunch för pensionärer i Järsö-området

Penionärer i Järsö-området kan hämta lunchen från dag		
hemmet 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.

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Pasta Carbonara
Dagens fisk
Köttbullar, sås, potatis
Ärtsoppa
Biff Stroganoff, ris, sallad
Dagens fisk
Kalops

Matbeställning är fri för 80 år fyllda. Övriga
pensionärer är välkomna att ta kontakt med
Sveagården för bedömning av Din situation.

Fotvård på Sveagården
Välkommen på välgörande fotvård till Sveagården.
Gå in via huvudentrén, slå dig ner och vänta på din tur!

Camilla är på plats:

4 juli 2022
Boka tid på telefonnr. 0457 342 5974.
Bankkort, kontanter eller faktura.
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Bo Söderlund

Jakten på flyktens ankare

STIPENDIATER
Kommunfullmäktige har för år 2022 inrättat två stipendier à 250 euro, vilka utdelas
till högskolestuderande med hemort i Lemland. Bland sju sökande har följande duktiga studerande tilldelats stipendium:

Sofie Engblom
Alex Johansson
Vi gratulerar!

Semesterstängt på kommungården

Konstutställning i Lemlands bibliotek
16 juni - 31 augusti
Varmt välkomna på vernissage!
Torsdag 16 juni kl 18 – 20

Kommungården har semesterstängt
18-29.7.2022.
Vid brådskande ärenden, kontakta kommundirektör Julia Lindfors på tel.nr.
04575957831
Fastighetsskötarnas jourtelefon är bemannad hela sommaren tel.nr. 04573435333.
Ha en fin sommar!
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Pastorskansliet
tel. 018-34042
Öppet: mån, tis, tors 9.00-12.00
E-post: lemland-lumparland@evl.fi
Lemlandsvägen 1328
AX-22610 Lemland
Ämbetsbetyg e-post: crkr@evl.fi

tel. 0407591204 eller 0408687192

Sommaröppet med guide i båda kyrkorna

11.6 - 13.8 måndag-lördag kl. 10-16. Välkommen in.
Kr yssning med SUNNAN II söndag 10 juli
t/r Mariehamn - Bartsgårda i Finström inkl. sjöbuffé och kaffe
Vi träffas i Sjökvarteret kl. 10 inför avfärd kl. 10.30. Sommargudstjänst med sång
och musik ombord. Tillbaka kl. 15.30. Välkommen med.

PRIS
Församlingsmedlemmar
36€ vuxna, 18€ barn 3-12 år, 0-2 år gratis.
Övriga välkomna med för
49€ vuxna, 24,50€ barn 3-12 år, 0-2 år gratis.
Betalningsfrist den 28.6
Inbetalning till Andelsbanken på Åland
Konto nr. FI 04 5578 0410 0041 22
eller kontant på Pastorskansliet.

ANMÄLAN
senast tisdag 28 juni
till Pastorskansliet tel. 34042 eller
e-post: lemland-lumparland@evl.fi
Vänligen uppge allergier,
telefon och adress
samt evt. rörelsehinder.

Juni-Juli 2022
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Bästa församlingsbor!

Vi står i en brytningstid mellan vår och sommar. I skrivande stund har värmen
kommit åter efter kalla nordanvindar. Men det är ändå en underbar årstid.
Naturen är så där grön som den bara kan bli. Allting är så fräscht, alla träden är
så vackra med bladverket blankt och oförstört.
Barnen får snart sommarlov och för oss vuxna kommer semestern.
Jordgubbsskörden hoppas vi skall bli god och de ljumma ljusa kvällarna önskar vi
skall bli många i sommar, då vi kan sitta ute och kanske grilla.
Vi sår frön och planterar blommor och växter - vi planterar och vattnar. Människan
planterar, vårdar och ansar, men Gud ger växten. Varje frö är skapat unikt, och det går inte
att skapa en hyacint av en krokus. I våra trädgårdar tävlar ogräsen om utrymmet och vi vill
helst ta bort dem. Vi jobbar och sliter för att rabatten skall vara perfekt. Det är ett av
sommarens måsten.
Vi har faktiskt en massa "måsten" över oss nu när vi egentligen borde vila. Jag tror att vi
skulle orka med den mörka årstiden bättre om vi under sommarmånaderna kunde vila litet mer
och lägga undan några måsten, kanske till och med lära oss att älska ogräsen och låta dom få
växa litet mer än vanligt. Det finns faktiskt vackra ogräs och ogräs som vi kan äta och må gott
av.
Min uppmaning till oss alla är att vila mer i sommar, gå ut i solen de dagar den skiner och
samla kraft inför hösten och vintern.
För mig är det här också en brytningstid. Tiden som tf kyrkoherde i Eckerö-Hammarland
har löpt ut. Nu återvänder jag till hemförsamlingen. Eftersom kyrkoherdetjänsten i EckeröHammarland inte fick någon sökande har jag lovat att fortsätta som tf kyrkoherde fram till
oktober. Som min vikarie i sommar kommer Jean Banyanga.
Benny Andersson
kontraktsprost

Församlingen firar självstyrelsen 100 år
Familjesång torsdag 9.6 kl. 9.30-11.30

terminsavslutning självstyrelsedagen med extra gott.
Vi sjunger och leker med barnen
Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom

Kyrkklockorna ringer
9.6 kl. 11.00—11.15
i båda kyrkorna

Foto Lemlands kyrka: Linus Olsson, Norrby.
Foto Lumparlands kyrka: Maiken Poulsen Englund, Norrby.

Jubileumsflaggning 9.6 - 12.6
vid församlingshemmet
Söndag 12.6 kl. 13.00 gemensam jubileumsgudstjänst i Sunds kyrka
med anledning av Ålands 100 års jubileum bjuder kontraktsprost Benny Andersson
i närvaro av biskop Bo-Göran Åstrand in till en särskild jubileumsgudstjänst
i Sunds kyrka som tv-sänds i YLE.

Landet med tusende öar och skär,
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GUDSTJÄNSTER i juni-juli

KONTAKTUPPGIFTER

Lör 11.6 kl. 11 Konfirmationsmässa i Lemlands
kyrka, Katarina Gäddnäs Ádám Kiss, Johanna Häggblom. Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet.

Kontraktsprost och kyrkoherde
Benny Andersson
tel. 0457 3434 267

Sön 12.6 kl. 11 Konfirmationsmässa i Lumparlands
kyrka, Katarina Gäddnäs Ádám Kiss, Johanna Häggblom. Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet.

Kyrkoherdens vikarie
Jean Banyanga tel. 045773458415

Sön 19.6 kl. 11 Högmässa i Lemlands kyrka, Benny
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Lärkkullastiftelsen.
Midsommarhelgen
Lör 25.6 kl. 14 Midsommargudstjänst i
Lemlands kyrka, Jean Banyanga, Jan
Tengström. Kollekt: Matbanken på Åland.
Sön 26.6 kl. 14 Friluftsgudstjänst vid
Norråker i Norrkulla, Järsö, Jean Banyanga, Jan Tengström. Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet.
Fre 1.7 kl. 14 Franciskusvandring med Pilgrimsmässa
i Lumparlands kyrka. Haka på med vandringsledare
Tabita Nordberg tfn 0403734024. Anslutning till Franciskusfesten på Kökar 1-3 juli. Se www.franciskus.ax
Sön 3.7 kl. 14 Sommargudstjänst på
Nybonds i Krogstad i Lumparland,
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt:
Församlingsförbundet. Kaffeförsäljning.
Sön 10.7 Sommargudstjänst ombord
på Sunnan II, Jean Banyanga, Ádám Kiss. Se skild ruta.

Sön 17.7 kl. 18 Högmässa i Lemlands kyrka, Benny
Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Finska Missionssällskapet till förmån för diakoniarbetet.
Sön 24.7 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka,
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans Diakonifond. Vi firar 150 år sedan den förste diakonen anställdes
Fre 29.7 S:t Olofsdagen. Inför Olofsmässan kl. 14 är
du välkommen att pilgrimsvandra eller pilgrimscykla längs Sankt Olofsleden.
Vandring kl. 10 från Lemlands kyrka med
ledare Maria Widén, tfn 04573426752.
Cykling kl. 12 från S:t Görans kyrka i Mariehamn.i lugn takt med paus vid Lemströms
kanal med ledare Kiki Alberius-Forsman tel.
04575300876 eller kikis@aland.net.
kl. 14 Olofsmässa i Lemböte sjöfararkapell i Lemland, Benny Andersson, Ádám Kiss. Ta med kaffekorg
och vila i den historiska omgivningen
i sjöfararnas fotspår.
Sön 31.7 kl. 16 Friluftsgudstjänst på Bergö, Vårdö, i
samarbete med Norra Ålands församling Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt för församlingens musikarbete. OBS! Båtförbindelse kl. 15.15 från Långnäs.

Kantor Ádám Kiss
tel. 04573431770
Vik. kantor Jan Tengström
tel. 04573451996
Diakoniarbetare Marianne Hägglund
jobbar tis-fredag.
Telefontid: tis- och torsdag kl. 10-12
tel. 0457 344 18 05
Boka gärna tid för besöket.
Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom
tel. 0457 3434 265
e-post: johanna.u.haggblom@evl.fi
Församlingsvärd Martin Bergman
tel. 0407761735
Församlingsmästare Karl-Fredrik Söderman
tel. 04575483281 eller 0407 685 762
Husmor Christina Johansson
Birgittagården tel. 34382

Information Maiken Poulsen Englund
Pastorskansliet tel. 34042
GUDSTJÄNSTER i augusti

Sön 7.8 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka,
Benny Andersson, Ádám Kiss. Kollekt: Gideoniterna i Finland.
Sön 14.8 kl. 18 Barngudstjänst i Lemlands
kyrka inför skolstart. Välsignelse
av första klassister, Benny Andersson, Jan Tengström, Johanna Häggblom. Kollekt: Kyrkans central för
det svenska arbetet inom sociala
medier. Vi delar ut Barnens bibel
och bjuder på lite smått och gott.
Torsdag 18.8 kl. 19 Pilgrimsmässa i Lemlands
kyrka med Maria Widén. Nyfiken på pilgrimsvandring? Kontakta ledaren Maria Widén tel.
04573426752.

danat ur havsvågors sköte.
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SOMMARKONSERTER
i Lemlands kyrka
Torsdag 28.6 kl. 20 Konsert med Maurice Clerc, Frankrike, orgel.
Söndag 7.8 kl. 19 Konsert med Santeri Siimes, Finland, orgel.

Pensionärsläger 16-18.8

Franciskusfest
på Kökar 1-3.7
Fredag 1.7 kl. 14 Pilgrimsmässa i
Lumparlands kyrka. Haka på med
vandringsledare Tabita Nordberg
tfn 0403734024 i anslutning till
Franciskusfesten
Se intressant program på hemsidan
Anmälan www.franciskus.ax

ONSDAGAR

Valdemar Nymansdagar
i Finström 19-21.8

Liv, lek och liturgi
Till minne av landsprosten som var
kyrkoherde i Finström i nästan 35 år
ordnas fördjupningsdagar i Finströms
kyrka och församlingshem. Möjlighet
till övernattning på Folkhögskolan.
Se spännande program på hemsidan

Anmälan www.sanctolof.ax

VECKOPROGRAM för boenden

Sveagården kl. 13.30 den 15.6 Andakt, 29.6 & 13.7 Musikandakt,
27.7 HHN, 10.8 Andakt, 24.8 HHN

TORSDAGAR

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 den 16.6 Andakt, 30.6 & 14.7 Musikandakt,
28.7 HHN, 11.8 Andakt, 25.8 HHN
FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14.00 den 17.6 Andakt, 1.7 & 15.7 Musikandakt,
12.8 Andakt, 26.8 HHN

Allt stöd till diakonin
av förnödenheter till behövande
välkomnas.
Dock ingen klädinsamling,
skänk den direkt till Emmaus.
HHN nattvard kyrkoherde Benny Andersson

Kyrkoherdens vikarie
Jean Banyanga
Andakt diakoniarbetare
Marianne Hägglund
Kantor Ádám Kiss
Vik. Jan Tengström
Församlingsvärd
Martin Bergman

Åland, vårt Åland, vår hembygd det är.

