Kommunen informerar
Årets lemlänning 2022
Nu är det åter dags att utse Årets lemlänning! Förslag till kandidater kan lämnas per e-post till
info@lemland.ax eller till kommunkansliet senast den 31 maj 2022. Läs mer på sidan fem!
Större mängder avfall skall föras till Bengtsböle ÅVC
Byggnads- och miljö samt tekniska sektorn påminner alla kommuninvånare om att större
mängder avfall skall föras till kommunens återvinningscentral i Bengtsböle. Detta för att
minska olägenheter med överfulla miljöstationer, och således öka allas trivsel!
Mattvätten öppnar för säsongen
Mattvätten öppnar för säsongen måndagen den 2 maj. Läs mer på sidan 3!

Kommunfullmäktige sammanträder

Byggnads- och miljönämnden sammanträder

onsdagen den 18 maj 2022
kl 19.00 på kommungården i Söderby

tisdagen den 17 maj 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 2 juni 2022
Handlingarna ska inlämnas i god tid före
sammanträdet.

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

Dag		Datum Tid

Aktivitet				Plats				Sid

Måndag

2.5

18.00

Kronbidningskurs, Marthaföreningen

Måndag

2.5

19.00

Brandkåren övar			Branddepån			6

Tisdag		

3.5

18.00

Kronbidningskurs, Marthaföreningen

Onsdag		4.5

18.00

Brandkårsjuniorerna övar		Branddepån			6

Torsdag		5.5

09.30

Familjesång				Birgittagården			12

Torsdag		

5.5

18.00

Målarkurs, Marthaföreningen		Solkulla				9

Måndag

9.5

18.00

Kronbidningskurs, Marthaföreningen

Solkulla				9

Tisdag		

10.5

18.00

Kronbidningskurs, Marthaföreningen

Solkulla				9

Torsdag		12.5

09.30

Familjesång				Birgittagården			12

Torsdag

12.5

19.00

Västeränga fiskelag, årsstämma

Måndag

16.5

18.30

Marthaträff				Solkulla				9

Måndag

16.5

19.00

Brandkåren övar			Branddepån			6

Tisdag		

17.5

18.00

Kronbindning, Marthaföreningen

Onsdag		18.5

18.00

Brandkårsjuniorerna övar		Branddepån			6

Onsdag		18.5

19.00

Kommunfullmäktige sammanträder

Torsdag		19.5

09.30

Familjesång				Birgittagården			12

Torsdag		

19.5

18.00

Målarkurs, Marthaföreningen

Solkulla				9

Onsdag

25.5

13.00

Herrfika, utfärd

Birgittagården

Torsdag		26.5

09.30

Familjesång				Birgittagården			12

Torsdag		2.6

09.30

Familjesång				Birgittagården			12

Nästa infoblad utkommer

6 juni
Deadline för nästa infoblad är
tisdagen den 24 maj.
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
Skolvägen 3 - tel 34595 - biblioteket@lemland.ax -

Solkulla				9
Solkulla				9

S. Öjvägen 46

3

Solkulla				9
Kommungården			1

Månadens miljötips!
från Byggnads- och miljönämnden

Städa sommarstugan inför säsongen!
Efter den långa vintern är det bra att fräscha
upp stugan, vädra ut unken lukt och städa med
östersjösmartha medel. Välj gärna rengöringsmedel som belastar den egna hälsan mindre
och är skonsamma för miljön.
Några enkla tips:
• Börja alltid med vatten och trasa.
• En bit av ett gammalt lakan fungerar bra
som trasa.
• Ett enkelt städmedel för feta fläckar/ytor
går att göra av ljummet vatten och några
droppar miljömärkt diskmedel eller talltvål.
• Dosera sparsamt av rengöringsmedel
på ytorna, ofta blir det rent med mindre
mängd medel.
• Välj gärna städmedel som är miljömärkta och har Allergi- och astmaförbundets
märkning.
• Ju kortare innehållsförteckning desto färre
ämnen kommer ut i miljön med avloppsvattnet.
Källa: Marthaförbundet r.f.

12
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DAGS ATT SKURA MATTOR?

Kungörelse

Västeränga fiskelag har årsstämma
torsdagen den 12 maj 2022 kl. 19.00
hos Christer Halling S. Öjv. 46
Styrelsen sammanträder 18.30
Stadgeenliga ärenden.
Mattvätten öppnar för säsongen måndagen den 2 maj och finns i Söderby på
Bengtsböle IP:s parkeringsplats invid

Välkomna!
Styrelsen

Väglagsmöte hålls efter stämman på samma plats.

Karl Manners väg 1.
Välkommen!

BLI MEDLEM!
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
specialist
för
Din specialist
för Rullstolskörning
(max
8
personer).
Återvinningscentralen
Ertför
förfogande
(max 8 personer).
specialist
FPA
Dintillspecialist
för Gruppkörning
Vi kan
ta
upp
3 rullstolar/bil,
högst 8 personer/bil.
i Bengtsböle
specialist
för
Rullstolskörning
Vi
erfarenhet
med persontransporter
Vihar
kan15
taårs
upp
till 4
3 toppmoderna
rullstolar/bil.
Vi
har
Färdtjänstbilar
till
ert
förfogande
specialist för Gruppkörning
Öppet:
(max
8 personer).
Ring
kör
vi!!!
018
32person000
Vi har så
15 års
erfarenhet
med
ar 4 toppmoderna
ert förfogande
Måndagar kl. 16-20
ViFärdtjänstbilar
kan ta upp till 3tillrullstolar/bil,
högst 8 personer/bil.
transporter.
x 8 personer). Vi har 15 års erfarenhet med persontransporter
Torsdagar kl. 18-20

an ta upp till 3 rullstolar/bil, högst 8 personer/bil.
Ring
såpersontransporter
kör vi!!! 018 32 000 Lördagar kl. 10-13
ar 15 års erfarenhet
med

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

Stängt torsdag 26 maj
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

AFFÄRSLOKALER
UTHYRES
i Söderby, Lemland
tel. 040 0529 430

Lennart Elffors
Telefon hem: 34234
Mobil: 040-5534512
E-post: lennart.elffors@outlook.com

LAGER
UTHYRES

Anna-Lisa Sandell		
Telefon hem: 54193
Mobil: 0400-704300
E-post: annalisasandell@aland.net

tel. 040 052 9430 / 040 729 7108

i Bengtsböle, Lemland

Sven Sundström		
Telefon hem: 35330
Mobil: 0400-537060
E-post: sven.sundstrom@aland.net
Marléne Lundberg, sekreterare
Telefon arbete: 349440 (tel tid kl 9-11)
E-post: marlene.lundberg@lemland.ax
Följ oss! #äldrerådetiLemlandochLumparland

Dop, konfirmation, student, bröllop m.m.

Vi firar Åland 100
Följ med Skeppargården Pellas på
”Lemland runt”, en guidad busstur
till historiska platser i Lemland.
Söndag 12.6 kl. 11.30

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

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. Anmälan till Viking
Line buss tel. 26311 eller på epost
info@vikinglinebuss.ax

Välkomna!

Läs mer på skeppargardenpellas.ax

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 €

Södra Lemlands Marthaförening r.f
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Vem blir Årets lemlänning 2022?
Finns det någon i din närhet som du vill uppmärksamma? 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 31 maj är du
välkommen att komma med
förslag på kandidater till Årets

?
lemlänning 2022.
Förslagen ska motiveras och
kan lämnas per e-post till
info@lemland.ax eller skriftligen i kommunkansliets eller

bibliotekets postlådor.
Vinnaren presenteras i infobldet, på kommunens hemsida
och på Facebook.

Följ kommunen på
Facebook!

KOM MED OCH RÖSTA FRAM
NYA LANDSKAPSARTER!
Röstningen sker under maj månad
på biblioteken runt om på Åland
Arrangörer:
Nätverket bärkraft.ax och Ålands Natur &
Miljö i samarbete med biblioteken,
kommuner och Åland 100

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

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.

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!

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

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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Sirius Vapen Handel
Köper och Säljer vapen
Köper även från dödsbon
I verkstaden görs följande jobb:
• svarvningar för ljuddämpare, rekylbromsar, polering av slutstycken m.m.
• kolv jobb som renoveringar, borttagning av lack, oljning m.m.

Medborgarinstitutet söker en kontaktperson för Lemlands kommun, för att
anordna och ge information om kurser.

• bäddning av vapen

Vid intresse eller om du har
frågor, kontakta rektor

Sirius Vapen Handel
tel.
0405845122
Årets
sommarsimskolor

På simskolan leker barnen på land och i vattnet, har simundervisning och livräddning.

sirius.aland@gmail.com
Simskolan leds av simlärare och lekledare.

Siv Ekström på:
siv.ekstrom@mariehamn.ax

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

Kulturhistorisk vandring på Nåtö
Söndagen
den 5 juni kl. 13.00-cirka 15.30
Sim- och livräddningsskola

barn födda
2007–2017. Simskolan pågår
2,75 timmar
per lövängsmiljön
dag, måndag till fredag,är
i ensom vackrast! Vår ledare Ola
Följförmed
på kulturhistorisk
vandring
när
vecka.
Nyqvist
berättar om30vad
som kännetecknar
lövängsområdet under den cirka 3 km långa
Avgift Folkhälsanmedlem:
euro, syskonrabatt
följande barn 26 euro
Avgift
övriga:
42
euro,
syskonrabatt
följande
barn
38
euro
.
vandringen Terrängen är lätt med några kortare passager på berg och spångar på vissa
. Vandringen
platser
avslutas med gemensam korvgrillning,
Anmälan
öppnar 13.4 på www.folkhalsan.fi/aktivitet/barn-och-ungdomar/simskolor.
Årets där alla deltagare bjuds på korv
medlemsavgifter
skickas
ut
under
april.
Om
du
inte
får
faktura
trots
medlemskap
så
.
med
bröd Ta med egen dryck och eventuellt annat smått att äta samt sittunderlag.
kontakta folkhalsanilemland@gmail.com eller 0457 3421874.

Max 25 deltagare. Samling vid parkeringen som finns på höger sida
om Järsövägen cirka 200 meter efter bron. Ingen avgift.
Anmälan senast 22 maj på https://www.folkhalsan.fi/lemland.
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.

Starta och avsluta vandringen med en båttur!
Shipland.ax
kör
Lemböte,
Bolvik kl. 12.30. Flytvästar
Ställ upp för ett
gottfrån
ändamål
– bli simombud!
Folkhälsan
i
Lemland
söker
simombud
till
årets
sommarsimskolor
både på
finns ombord. Maxantal 14 personer.
Anmälan
tillKlockarholmen
båttureni
Söderby och på Järsö. Uppgiften kan med fördel delas mellan flera personer och passar
skerypperligt
skilt för
tilldige-post
folkhalsanilemland@gmail.com
som har eget
barn som deltar i simskolan.
Som simombud har du kontakt med lekledare och simlärare och hjälper till med det
senast
22
maj.
Ingen
avgift,
först till kvarn gäller.
praktiska under simskolan. Styrelsen stöder dig givetvis i arbetsuppgifterna.
Frågor och intresseanmälan skickas till folkhalsanilemland@gmail.com.
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Sveagårdens matsedel
maj
Till varje måltid medföljer sallad och/eller varma grönsaker!

9-15 maj
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

30 maj-5 juni
Potatis- och köttfärslåda
Dagens fisk				
Pannbiff, svampsås, potatis
Ärtsoppa
Kyckling, ris, sallad
Dagens fisk
Köttgryta, ris

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

16-22 maj				

6-12 juni

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Korv, potatismos
Dagens fisk
Köttbullar, potatis
Potatis- och purjolökssoppa
Ostpanerad fläskschnitzel, tomatsås, ris
Dagens fisk
Kalops, potatis

Köttfärssås, spagetti
Dagens fisk
Pyttipanna
Kycklingsoppa
Fläskschnitzel, klyftpotatis, smör
Dagens fisk
Viltskav, potatismos, morötter, lingonsylt

Ugnskorv, potatismos
Dagens fisk
Rökt kassler, stuvad spenat, potatis
Köttsoppa
Kyckling, ris
Dagens fisk
Skinkstek, sås, potatis

23-29 maj
Måndag
Tisdag
Onsdag
Torsdag
Fredag
Lördag
Söndag

Skinkfrestelse
Fisksoppa
Grönsaksbiffar, potatismos
Tjälknöl, potatisgratäng
Kycklinglår, potatissallad
Dagens fisk
Biffgryta Dijon, 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.

Matbeställning är fri för 80 år fyllda och att 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!

Daghemmet har sin egen lunchplanering.

Camilla är på plats:

Boende i Järsö/Nåtö-området kontaktar tf.
hemserviceledare Andréa Sandberg tel. 342 28 för
överenskommelse om distribution av matportioner.

24 maj 2022
Boka tid på telefonnr. 0457 342 5974.
Bankkort, kontanter eller faktura.
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Föreställningen

Jag lever än
Livet som jag minns det

med Grete Sneltvedt och Greta Sundström
i Sveagårdens matsal

den 30 maj kl. 13.30
Alla pensionärer i Lemland är välkomna!
Vi bjuder på kaffe med dopp efter föreställningen!

Södra Lemlands Marthaförening
Måndag 02-maj kl. 18.00, Solkulla
Välkommen på kronbindningskurs!
Tisdag 03-maj kl. 18.00, Solkulla
Välkommen på kronbindningskurs!

Torsdag 05-maj kl.18.00-21.00, Solkulla
Välkommen att måla stilleben av gamla bruksföremål! Ta med egna målargrejer. Fika serveras till
självkostnadspris.
Måndag 09-maj kl. 18.00, Solkulla
Välkommen på kronbindningskurs!
Tisdag 10-maj kl. 18.00, Solkulla
Välkommen på kronbindningskurs!

Måndag 16-maj kl. 18.30, Solkulla
Marthaträff samt kronbindning.

Anmälan görs till personalen på Sveagården, tel: 018-34228.
(Med reservation för förändringar p.g.a. restriktioner inom
älreomsorgen under pandemin)

Tisdag 17-maj kl. 18.00, Solkulla
Välkommen på kronbindningskurs!

Torsdag 19-maj kl. 18.00-21.00, Solkulla
Välkommen att måla stilleben av gamla bruksföremål. Ta med egna målargrejer. Fika serveras till
självkostnadspris.

Kommunen minskar på energianvändningen!
Tekniska avdelningen
avdelningen informerar om att belysningen av kommunens fastigheter nattetid kommer minimeras och de fastigheter som idag inte inhyser verksamhet släcks helt. All belysning
på Bengtsböle idrottsplan inklusive informationsskylten, samt Söderhagens daghems släcks till
fullo. Vill Du själv spara energi? Här kommer några tips:
I hushållet
• Se över temperaturen i kyl och frys
• Rengör kylen och frysen bakom
• Frosta kylen och frysen vid behov
• Stäng av apparater som inte används
• Apparater i standby läge drar ström i onödan
I din fastighet
• Se över ditt uppvärmningssystem
• Sänk inomhustemperaturen
• Täta dörrar och fönster
• Montera snålspolande blandare och munstycken
• Har du möjlighet att installera solceller?
Trafik
• Ta bussen eller cykla istället för att ta bilen
• Har du möjlighet att byta till hybrid eller elbil?
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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

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 ombord.
Tillbaka kl. 15.30. Välkommen med.

PRIS
Församlingsmedlemmar
36€ vuxna, 18€ barn 3-12 år, 0-2 år gratis.

ANMÄLAN senast tisdag 28 juni

Övriga välkomna med för
49€ vuxna, 24,50€ barn 3-12 år, 0-2 år gratis.

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

Betalningsfrist den 28.6
Inbetalning till Andelsbanken på Åland
Konto nr. FI 04 5578 0410 0041 22
eller kontant på Pastorskansliet.

Maj 2022
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
KONTAKTUPPGIFTER

GUDSTJÄNSTER
Sön 8.5 kl. 11 Gudstjänst i Lumparlands kyrka, 3 sön
e påsk ’Guds folks hemlängtan’, Katarina Gäddnäs Ádám
Kiss. Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet.

Vik. kyrkoherde
Katarina Gäddnäs
tel. 0457 3434 267

kl. 13 Familjeandakt i Solkulla,
Katarina Gäddnäs, Ádám Kiss i samarbete med Södra Lemlands Marthaförening. Servering.
Sön 15.5 kl. 11 Högmässa i Lemböte, 4 sön e påsk
’Himmelrikets medborgare i världen’, Katarina Gäddnäs,
Carolina Lindström, Kaj-Gustav Sandholm, Johanna
Häggblom med konfirmander. Kollekt för Finska Missionssällskapet.

Kyrkoherdens vikarie
Roger Syrén tel. 04573449037

Husmor Christina Johansson
Birgittagården tel. 34382
Information Maiken Poulsen Englund
Pastorskansliet tel. 34042

Välkommen till kyrkan

Katarina Gäddnäs, tf kyrkoherde.

Han som i glädje skapat vintergator,
nervsynapser, kungsängsliljans vackra
mönster. Han kan mönstret i din hand
och hårstråna på ditt huvud. Han ser
morgonljuset genom dina slutna ögonlock och kan aldrig se sig mätt på dej.

är det ingen idé att stå och spana mot
himlen när du söker Gud. Han är här.
Närmare var och en av oss än vi anar.

Å andra sidan …

Glad pingst!

Församlingsmästare
Karl-Fredrik Söderman
tel. 04575483281 eller 0407 685 762

Han är kärleken på jorden. Den goda
kraften i kyrka och samhälle. Kraften
som inspirerar, uppmuntrar, förenar,
försonar. Kraften som skapar tro, hopp
och kärlek, som får människor att övervinna sig själva. Det är kraften som får
oss att våga gå över gränser, stolthet,
rädslor och fördomar.

Sön 5.6 kl. 11 Pingstmässa i Lemlands
kyrka, ’Den heliga Andens utgjutande’,
Katarina Gäddnäs Ádám Kiss. Kollekt:
Finska Missionssällskapet.

Församlingsvärd Martin Bergman
tel. 0407761735

Första söndagen i juni firar vi pingst,
då kan vi fira kyrkans födelsedag. och
tacka för Guds närvaro i världen.

Sön 29.5 kl. 11 Högmässa i Lumparlands kyrka, Marthornas kyrkogångsdag, 6 sön e påsk ’Väntan på den heliga Anden’, Katarina Gäddnäs, Ádám Kiss. Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet.

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

Det är Guds personliga kärlekskraft, utan
den heliga Anden skulle det inte finnas
någon kyrka på jorden.

Prosteriets missionsdag 26.5 i Saltvik, se skild ruta.

Diakoniarbetare Marianne Hägglund
jobbar tis-fredag.
Telefontid: tis- och torsdag kl. 10-12
tel. 0457 344 18 05
Boka gärna tid för besöket.

Det är absolut inte en ande som susar
fram genom världsrymden, likt anden i
Aladdins lampa.

Tors 26.5 kl. 11 Kristi Himmelsfärdsdag högmässa i
Lemlands kyrka, ’Den upphöjde Herren’, Katarina
Gäddnäs, Ádám Kiss. Kollekt: Finska Missionssällskapet.

Vik. kantor Kaj-Gustav Sandholm
tel. 0400796307

På kyrkiska kallar vi Guds inspirerande
kärlekskraft för den heliga Anden.

Sön 22.5 kl. 11 Gudstjänst i Lemlands kyrka, 5 sön e
påsk ’Hjärtats samtal med Gud’, Katarina Gäddnäs,
Ádám Kiss. Kollekt: Finlands Kristliga Studentförbund.
Efteråt kyrkkaffe i församlingshemmet där kyrkvärd Viola Andersson avtackas.

Kantor Ádám Kiss
tel. 04573431770
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LEMLAND-LUMPARLANDS FÖRSAMLING
Familjesång
torsdagar kl. 9.30-11.30
i församlingshemmet Birgittagården
Följande gånger: 5/12/19/26.5 och 2.6
jubileumsavslutning självstyrelsedagen 9.6
med extra gott.
Välkommen att träffa andra föräldrar och barn,
leka och sjunga tillsammans
Barn– och ungdomsledare Johanna Häggblom, tel. 0457 3434 265

Hej konfirmander!
Sista skriftskolhelgen 13-15.5
på Lemböte lägergård.

Ålands Unga kyrka har grillkväll
onsdagen 1 juni i Jomala församlingshem

för alla konfirmerade.
Se ÅUK på Facebook
för mer info.

VECKOPROGRAM för Boenden och Kretsar

ONSDAGAR

Sveagården kl. 13.30 den 4.5 HHN, 18.5 Andakt, 1.6 HHN
Birgittakretsen på Birgittagården 11.5 kl. 13.00
Kretsavslutning i Saltvik Kristi Himmelsfärdsdag 26.5, se skild ruta.

TORSDAGAR

Stiftelsen Hemmet kl. 13.00 den 5.5 HHN, 19.5 Andakt, 2.6 HHN
FREDAGAR

Kapellhagen kl. 14.00 den 6.5 HHN, 20.5 Andakt, 3.6 HHN
Skjuts ordnas från Kapellhagen till missionskretsarnas gemensamma träff
onsdagar i församlingshemmet. Anmälan till Marianne tel. 04573441805.

HHN nattvard
Tf. Katarina Gäddnäs
Kyrkoherdens vikarie
Roger Syrén
Andakt diakoniarbetare
Marianne Hägglund
Kantor Ádám Kiss
Vik. Kaj G Sandholm
Församlingsvärd
Martin Bergman
Husmor Christina
Johansson

HERRFIKA utfärd onsdag 25 mai kl. 13
med avfärd från församlingshemmet Birgittagården
Vi besöker Grundsunda museumsbutik i Vårdö
med Lasse Eriksson som ciceron.
Välkomna hälsar vik. kyrkoherde Katarina Gäddnäs
Anmälan till Pastorskansliet tel. 34042

Verksamhet för alla åldrar
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www.lemland-lumparland.evl.ax
Tack och hej!
Tiden går fort när man har roligt… snart är mitt nio månaders vikariat i församlingen
över. Från 1.6 går jag tillbaka till min tjänst som församlingspastor i Mariehamn med
ansvar för sjukhussjälavården.
Det har varit ett intensivt år med mycket nytt för mig och många nya människor att
lära känna. Församlingens anställda är ett toppengäng som jag hoppas att ni församlingsbor uppskattar och fortsätter att bära omsorg om.
Jag är varmt tacksam över att ha fått dela sorg och glädje med er församlingsbor, mest
har jag uppskattat alla samtal vid kaffebord, mellan butikshyllorna och på kyrkbacken.
Mycket av det jag tänkt har vi inte hunnit fullfölja, ännu en vinter har präglats av
pandemin, men ett och annat har ändå blivit gjort.

Min bön och avslutande hälsning lånar jag från orden i den fina irländska psalmen
som är den sista i vår psalmbok:
”Må din väg, gå dej till mötes och må vinden vara din vän och må solen värma din
kind och må regnet vattna själens jord och tills vi möts igen: Må Gud hålla dej i sin
hand.” (Psb 947)
Katarina

Prosteriets missionsdag
firas efter högmässan i Saltviks kyrka

Kristi Himmelsfärdsdag 26.5 kl. 13 i Mariagården i Saltvik
med lunch och lotteri.

Dagens gäst är tidigare prosten
Mårten Andersson.
Välkommen.
Anmälan senast 19.5 till diakoniarbetare
Marianne Hägglund tel. 04573441805
eller pastorskansliet tel. 34042.

