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Kommundirektören har ordet
Naturen har skiftat färg och visar att hösten har kommit. Med hösten följer budgetarbetet för centralförvaltningen och budgetansvariga. Vi står inför ett tufft ekonomiskt
läge de närmaste åren vilket innebär att förvaltningen och de förtroendevalda jobbar
med att stå starka inför de utmaningar som kommer.
Hösten innebär också att verksamheterna har dragit igång efter sommarens uppehåll.
Enheterna jobbar med att hålla sina verksamheter igång på bästa sätt under rådande
omständigheter. Ungdomarna har fått en ny ungdomsgård att vistas på och kommuninvånarna har fått visa sitt intresse för ett eventuellt Folkhälsanhus i Godby.
Glädjande är att i år har byggandet i Finström varit stort och antalet bygglov som beviljats har redan nått fjolårets hela resultat. Vi ser med hoppfulla ögon på att Finström
växer både med byggnader och inflyttning.
Utöver det står kommunen även inför flera stora förändringar i och med ny lagstiftning
för både barnomsorg och skola samt äldreomsorg från 1.1.2021. Kommunen planerar en
eventuell utbyggnad av Rosengård och kommunens socialvård flyttar till Kommunernas
socialtjänst 1.1.2021.
Passar på att önska er alla en fin höst!
T.f kommundirektör Ida Eklund

Finströms kommunaltekniska hälsar att alla borde ha årets mätaravläsningskort i postlådan. Mätaravläsningen skall vara inlämnad den 15:e oktober för att inte riskera förseningsavgifter. Om någon inte fått mätaravläsningen i brevlådan så kan man lämna in
avläsning digitalt via www.finstrom.ax/vattenmataravlasning eller ringa kansliet på 018431527.
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ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet kotakta
biblioteket, tel: 41470
e-post: biblioteket@finstrom.ax
Annonspriser 2019
Helsida 124 euro inkl moms
Halvsida 62 euro inkl moms
¼ dels sida 37 euro inkl moms

UTGIVNINGSTIDER
Utgivning		
Material lämnas senast
5 november
3 december

28 oktober
25 november

Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider

Conny Andersson
kommer till oss och berättar om sin bok
”Leonards koffert”
Om åländska skeppsredaren
Leonard Johnsson
Onsdagen den 28 oktober 2020 kl 18.30.
I Källbo skolas festsal,
ingång via biblioteket.

Bibliotekets öppethållning
		Måndag kl 12-20

		
		
		
		

Tisdag kl 12-20
Onsdag kl 12-20
Torsdag kl 10-16
Fredag kl 10-14

Under höstlovet har biblioteket fredagsstängt
den 16 oktober.

Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21
Välkomna!
Du som funderar på att bli meröppetkund, kontakta personalen för mer information och skriv
under ett avtal med biblioteket så gör vi om
ditt lånekort till dörrnyckel.

Anders Andersson- oktober månads utställare i biblioteket
”Mellan himmel och hav”
akryl och oljemålningar
Började måla för 3år sedan. Hade min
första utställning på Skarpans för 2år sen
och har varit med på Kökarsdagarna och på
konstrundan i år. Min far Tor Andersson
var konstnär hela sitt liv så intresse har
alltid funnits där att vilja börja måla en
dag men det blev bara inte av, har skjutit
det framöver och tänkt börja när man blir
pensionär med måleriet. Det som fick mig
att börja för 3 år sen, var att min syster
kom med staffli dukar och akrylfärger och
sparkade i gång mig, uppmuntrade mig att
börja måla. Jag gav det en chans, kände
att jag mådde bra av måleriet och kunde
stressa av i vardagen.
Vernissage måndag 5 oktober kl 18-20
Välkomna!

Äldre och hälsa

Mindfulnesspromenad
tillsammans
Att vistas i naturen ger kraft och förbättrar hälsa.
Att vara närvarande i nuet ger välbefinnande och
lindrar stress och oro.
Kom med på en mindfullnesspromenad och
upplev naturen längs Stornäsets vandringsled. Vi
går en sträcka på ca 3,5 km i varierad terräng och
oavsett väder. Vi stannar under vägen och avnjuter
vår medtagna fika.
Vi träffas vid Golfrestaurangen, Kastelholmsvägen
22 den 5.10 kl. 13.30 och åker därifrån tillsammans
till startplatsen.
Eget fika med!
VÄLKOMNA!

Anmäl att du deltar senast kl. 10 samma dag
till tel.
018- 52 70 63 eller 018-527043.

Dags att ansöka om verksamhetsbidrag för föreningar
Blankett för ändamålet finns på kommunens hemsida. Blanketten kan också rekvireras
från biblioteket.
Kriterier för verksamhetsbidrag
●Föreningar med hemort i Finströms kommun prioriteras
●Föreningar som ansöker om bidrag ska ha varit registrerad och verksam minst 1 år
●Föreningar med verksamhet för barn och ungdom prioriteras
Information
- Ansökan görs en gång per år och ska vara inlämnad senast 15 oktober året innan verksamhetsåret bidraget söks för
- Ansökan inlämnas till Kultur-och fritidsförvaltningen, Godbyvägen 1416, 22410 Godby
- Invånarnämnden i Finström fattar beslut om verksamhetsbidrag för föreningar inom
februari månad
- Kultur och fritidsförvaltningen, ger närmare information och ser till att bidraget om
50 % betalas ut efter att beslut har tagits i nämnden och att resterande belopp utbetalas när bokslut och revisions-/verksamhetsgranskningsberättelse har lämnats in för
senast avslutat verksamhetsår.

BOKTIPS FRÅN BIBLIOTEKETS SENASTE NYINKÖP
Monstervågen : en studie av sanningshalten i matros J.W. Granströms äventyr på de sju
haven 1914-1915 / Lars Berge.
- en bok om Skandinaviens en gång så besjungna hjältar - de pojkar och män som levde och dog på haven.

Lättklätt i Tryckkammaren / Karin Brunk Holmqvist.

-märkliga ting sker i bygden. Det viskas om osaliga andar, och någon kör omkring i en gammal likbil
med en amerikansk flagga. Ljunglyckorna kommer aldrig bli sig likt igen

Under samma himmel : roman / Camilla Davidsson.

-en berättelse om vad som händer när det liv man byggt upp och kämpat för inte längre skänker en
lycka och vad som egentligen är viktigt när livet ställs på sin spets.

Den lilla bokbussen i Provence / Nina George.

-en varm och underhållande roman om kärlekens och litteraturens kraft.

Slutet på historien / Jan Guillou.

-efter nära femtio år i exil kommer förre SS-officeren Harald Lauritzen tillbaka från sin tillflykt
till Argentina. Hans återkomst vänder upp och ner på tillvaron för släkten.

Illvilja / Jørn Lier Horst

Ett kallt fall värms upp igen när en ung kvinna hittas mördad i skogen. En rekonstruktionen går fruktansvärt fel och en fängslad seriemördare flyr.

Goda rån är dyra / Catharina Ingelman-Sundberg.

Pensionärsligan med Märtha i spetsen är tillbaka. En högaktuell livsbejakande underhållningsroman
att ta på största allvar!

Hämnden är ljuv AB / Jonas Jonasson.

-en kärleksförklaring till den fria konsten, och berättarglädje i världsklass.

Älvornas kulle / Elisabet Nemert.

Systerskap över tid och rum, stark lojalitet och oförutsägbar kärlek

Luftslott (Aurora del 12) / Bente Pedersen

Det närmar sig årtiondets bröllop i Tromsö, och även Aurora börjar förstå att det inte är lång tid
kvar tills hon ska gifta sig med Håkon.

En lyckans dag (Aurora del 13) / Bente Pedersen

Dagen innan hon ska gifta sig, besöker Aurora sin mors grav. Där erkänner hon att hon ä rädd, rädd
för att hon är på väg att göra något dumt. Tänk om hon har valt fel man?

Den långa vägen hem : [kommissarie Gamache] / Louise Penny

-Fullkomligt lysande blandning av klassisk deckargåta och djuplodande psykolog

Leona - öga för öga : kriminalroman / Jenny Rogneby.

När Leona nystar i sin fars försvinnande rullas en skakande familjehemlighet upp. Samtidigt pressas
hon hårt då hon själv misstänks för lagbokens allvarligaste brott.

Överlevarna : roman / Alex Schulman.

Tre bröder åker tvärs över landet för att sprida sin mors aska vid torpet som ingen av dem besökt
på tjugo år. Alex Schulmans ”Överlevarna” är en roman om att återuppleva sin barndom som vuxen.

Berättelsen om Kevinfallet : familjens egna ord om den stora rättsskandalen / Andreas
Slätt och familjen Karlsson-Dahlén
Dockorna : [spänningsroman] / Katarina Wennstam

-om ett samhälle där rättvisa betyder olika saker för män och kvinnor, men kan rättvisan stå på rätt
sida denna gång?

Stolpreklam i Godby
Det finns 4 st lediga reklamställen
längs med Getavägen för uthyrning.

-Allt inom grävning
-Avlopps lösningar för huset / stugan eller behöver det en uppdatering
-Vatten lösningar för huset eller stugan
-Eller nått annat vinter projekt hör av er

- reklamen ska vara limmad på skiva
eller annat underlag så den är klar för
uppsättning. Kommunen står för
uppsättningen av reklamen.
- storleken är 840 x 1240 mm, 5mm
tjocklek.
- reklamplatserna kan hyras per
månad, kvartal, halvår eller på helårsbasis.
Avgifter inkl moms
Helår 200 €
Halvår 120 €
Kvartal 90 €
Månad 60 €
Uppsättning och nedtagning
per kund 50 €
Bokning och förfrågningar: biblioteksoch kulturchef Inger-Louise Andersson tel 41470, inger-louise.andersson@

Mvh Christian

finstrom.ax

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
Anmälan om innehav av hästar och övriga djur till djurhållarregistret
I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur
(222/2017) skall numera även innehav (djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet med
nöt, får, svin, höns, bin mm. anmälas. Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur och
oberoende av om det är yrkesmässig djurhållning eller i sällskaps- och hobbysyfte. Denna
anmälan skall ej förväxlas med anmälan till andra hästregister utan denna anmälan skall
göras separat av alla hästägare. Anmälan är viktig för att kunna spåra och hålla koll på
eventuell smittspridning.
Hållandet av djur skall anmälas innan djurhållningen inleds men senast 31.12.2020 om du
redan i dag äger hästdjur. Anmälan görs på fastställd blankett och inlämnas till din kommuns lantbrukssekreterare. Blankett och information hittas på Livsmedelsverkets hemsida under: livsmedelsverket.fi/Odlare/Djurhållning/Märkning och registrering av djur.
Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekreterare för information:
tel. 431540, eller per mail : lantbruksstod@finstrom.ax
Förutom djurhållningsverksamheten skall även djurhållningsplatsen det vill säga platsen
där hästdjuret hålls, anmälas. Anmälan görs av den som äger djurhållningsplatsen. Om det
på djurhållningsplatsen, till exempel i häststallet, finns flera hästar med olika ägare är
det häststallets ägare som anmäler djurhållningsplatsen. Efter att anmälan inlämnats och
uppgifterna registrerats i djurhållarregistret tilldelas djurhållningsplatsen ett djurhållningsplatssignum som stallägaren skall delge hästägarna. Hästägarna bör ha fått signumet
för djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan om djurhållning eftersom signumet skall
anges på anmälan om djurhållningsverksamhet.

Den svårast tiden med vilt på väg är på kommande.
Anmäl alltid en viltolycka. Ring 112.
Eftersökshundar finns.

PÅ GÅNG I JAKTVÅRDSFÖRENINGEN

HÖGSÄSONG FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA
Hösten är här vilket betyder högsäsong inom jaktvårdsföreningarna. Älgskytteprovet är
avklaratoch rådjursjakten är i full gång.
På grund av coronarestriktionerna avvaktar vi med en del av verksamheten. Dock planerar
vi att hålla HÖSTMÖTE som brukligt i slutet av november.
SKÖRDEFESTEN 19-20.9
Finströms Jaktvårdsförening hade hand om luftgevärsskyttet på Bolstaholm. Många jägare medverkade vid programmet.
MÅRDHUNDEN HAR ERÖVRAT ÅLAND
hette det för ett år sedan. Det stora mårdhundsprojektet är fortfarande igång. 10 åtelplatser med kameror handhas av Finströmsjägarna.
MÅRDHUNDS- OCH MINKSVANSAR
mottages kontinuerligt av sekr Fjalar Eklund. Premie: presentkort 10 euro/svans. Kontakta sekreteraren tel: 0457 5244012.
MINK-, MÅRD OCH MÅRDHUNDSFÄLLOR
kan beställas. Kontakta Christoffer Eriksson, Strömsvik tel 0457 5483039

Läskonditionspasset 2020
Hela Åland läser och motionerar! Vi gör det tillsammans!
15 oktober – 15 november 2020
Vad är Läskonditionspasset?
Läskonditionspasset är en läs-och motionskampanj med målet att sprida läsglädje och motionsglädje i alla åldrar på hela Åland. De åländska biblioteken vill också uppmuntra vuxna att
bli läsande förebilder för barn och unga. I korthet går kampanjen ut på att deltagare både
läser och rör på sig en lagom stund alla dagar under en månads tid.
Skulle du vilja läsa och röra på dig mer i din vardag? Har du någon i din närhet som du vill utmana att hitta läsglädje? Vill du prova att läsa e-ljudböcker? Vill du läsa dikter, deckare eller
fackböcker? Utmana dig själv, din familj och dina vänner och kom med! Läsning och motion är
en suverän kombination som får oss att må bra i knopp och kropp!
Hur deltar man?
Hämta ett Läskonditionspass från ditt bibliotek i början/mitten av oktober (senast 19.10).
Läs och motionera en lagom stund varje dag under perioden 15 oktober -15 november och
markera det i ditt pass. Vad som är en lagom stund kan variera beroende på din ålder och på
hur läsvan du är. Du som vill delta gör ditt bästa för att skapa eller behålla goda vanor för
glädje och välmående. För barn gäller även utelek som motion. Du kan läsa skönlitteratur eller faktaböcker. Du kan läsa tyst för dig själv eller läsa högt för någon annan. Att lyssna på
högläsning eller en ljudbok går också bra. Alla som läser eller lyssnar behöver ha sitt eget
pass att fylla i för att kunna ta del av förmånerna under och efter kampanjen. I passet finns
en time out-symbol (klocka) som kan användas de dagar man av någon anledning inte kan läsa
eller motionera (sjukdom, förhinder). Max fem time out-symboler per pass. Viktigt att ditt
pass har fått bibliotekets stämpel!
Fina förmåner 15.10-15.11 med ditt Läskonditionspass!
Lisco och Mariehamns bokhandel ger rabatt 15 % på ett bokinköp som du kan välja att göra
när som helst under tiden 15 oktober- 15 november. Gäller ej kursböcker. Kom ihåg att ta
med ditt pass vid inköpet!
Vad händer efter 15 november?
Att delta och ge sig själv tid att må bra och skapa nya vanor är bästa belöningen. Om du läst
och motionerat varje dag hela perioden kan du också få en extra belöning! Om du lämnar in
ditt helt ifyllda pass till samma bibliotek (personligt besök) där du hämtade ut det så får du
en gratisbiljett på en simning (Mariebad, Ålands Idrottscenter) eller en träningstid (Ålands
Idrottscenter). Biljetten ska ha bibliotekets stämpel och gäller perioden 16 november – 31
december 2020.
Arrangörer, samarbetspartners och sponsorer:
Mariehamns stadsbibliotek i samarbete med bibliotek och skolor på Åland
Mariebad, Mariehamns stad och Ålands Idrottscenter
Lisco och Mariehamns bokhandel
Ålands landskapsregering

ROSENGÅRD

Föreståndare Jana Andersson
Tel 41745

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 42620

Matlista v 40-45
Måndag 28/9
Tisdag 29/9		
Onsdag 30/9
Torsdag 1/10
Fredag 2/10		
Lördag 3/10		
Söndag 4/10		

Paj med svamp och skinka
Stuvade makaroner och fläsk
Panerad citrontorsk, kall sås och potatis
Älgfärsbiffar med svampsås och rostade morötter
Burgundisk köttgryta med potatis, ris
Ugnslax med potatismos
Helstekt carré med plommon och äpple

Måndag 5/10
Tisdag 6/10		
Onsdag 7/10		
Torsdag 8/10
Fredag 9/10		
Lördag 10/10
Söndag 11/10

Krämig spaghetti med kycklingfärs, salvia och citron
Grekisk gratäng med potatis, zucchini, fetaost och linser
Stekt strömmingsfilé med dillsmör, potatismos
Snålsoppa, hembakt bröd och efterrätt
Leverbiffar, gräddsky och potatis
Sill, ägg, gräddfil och potatis
Stek med gelé och ugnsrotsaker

Måndag 12/10
Tisdag 13/10
Onsdag 14/10
Torsdag 15/10
Fredag 16/10
Lördag 17/10
Söndag 18/10

Bräckt korv med stuvade makaroner
Kålpudding med rårörda lingon
Blodbröd med stekt fläsk
Braxenbiff med syrad rödlök och dillaioli
Fläskfilé a la Solvik
Rödspätta med palsternacksmos
Köttfärssås och potatis

Måndag 19/10
Tisdag 20/10
Onsdag 21/10
Torsdag 22/10
Fredag 23/10
Lördag 24/10
Söndag 25/10

Indisk kycklinggryta med gult ris
Köttfärslimpa med sås och potatismos
Kungsflundra med varm citronsås
Broccolisoppa med ingefära och räkor
Kalifornisk köttgryta, potatis
Korvsås och potatismos
Kåldolmar, brunsås och potatis

Måndag 26/10
Tisdag 27/10
Onsdag 28/10
Torsdag 29/10
Fredag 30/10
Lördag 31/10
Söndag 1/11		

Pasta med grönkålspesto och kryddig korv
Raggmunk med stekt fläsk och lingon
Torsk med spenatstuvning och potatis
Köttsoppa, bröd och efterrätt
Grisytterfilé med champinjonsås och hasselbackspotatis
Ört-limefisk med kall sås och potatis
Slottsstek med gräddsås & gratäng

Måndag 2/11		
Tisdag 3/11		
Onsdag 4/11		
Torsdag 5/11
Fredag 6/11		
Lördag 7/11		
Söndag 8/11		

Kyckling med ajvar och fetaost
Rotmos med rimmad carré
Lax med soja, lime, ingefära och brynt smör
Korvsoppa , bröd och efterrätt
Schnitzel med kryddsmör och råstekt potatis
Strömmingsflundra med potatismos och citron
Kycklinglår med lime-currysås och pommes.

Ansvarig kock Marie BambergTel 42621

DISCOSIMNING
för åk 3-6
Fredag 6 november 2020 kl 18-21
i simhallen, Ålands Idrottscenter
DJ, discoljus, kompisar, kiosk, tävlingar...
Inträde 5 euro
Anmälningar senast 1 november till Anders
anders.berndtsson@finstrom.ax
tel 0457-37498479
Begränsat antal platser, så först till kvarn
Deltagare från andra kommuner kontaktar sina respektive fritidsledare

KAFFE OCH BULLE I KYRKAN
Kyrkan är öppen allhelgonaaftons eftermiddadag den 30.10
kl. 10.30-14.30. Kom in en sväng när du är på kyrkogården och tänder ljus.

SÅNG- DANS- OCH MUSIKALGRUPPER I FINSTRÖM
FÖR YNGRE (åk 1-3)
Tisdagar efter skolan i Mikaelsgården. Taxi direkt
från skolan till Mikaelsgården och tillbaka till
skolan efter verksamheten. Ledare Julia
Westerberg-Schindler och Katrin Gwardak.
Närmare upplysningar från Julia tel. 0457-5301124.

FÖR ÄLDRE (från åk 4)
Onsdagar efter skolan i Mikaelsgården. Taxi går
från Källbo skola till Mikaelsgården och tillbaka till
skolan efter verksamheten. Ledare Julia
Westerberg-Schindler och Katrin Gwardak.
Närmare upplysningar från Julia tel. 0457-5301124.

KYRKIS
KYRKIS FÖR YNGRE BARN (ÅK 1-4)
I Mikaelsgården måndagar kl. 12.45. Start den 7.9.
Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo efter
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans
med Kia Mansén. Anmälan till Kia tel. 0400-944841.

KYRKIS FÖR ÄLDRE BARN(ÅK 4-6)
I Mikaelsgården måndagar kl. 14.45. Start den 7.9.
Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo efter
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans
med Kia Mansén. Anmälan till Kia tel. 0400-944841.

MIKAELSKÖREN

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA
Mikaelsgården tisdagar kl. 10.
Geta församlingshem torsdagar kl. 10.
Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare:
Diakon Maria Sjölund.

KAFÉ KOM MED
Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 13. Den som behöver taxi ringer till
diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463.

HERRLUNCH I FINSTRÖM
I Mikaelsgården den 27.11. kl. 12. Samvaro och
mat. Diakon Maria Sjölund berättar mera, tel.
0457-3613463.

GUDSTJÄNSTGRUPPEN
Tillsammans förbereder vi söndagens högmässa. Vi
samlas följande tisdagar kl. 18.30 i Mikaelksgården:
13.10, 27.10 och 10.11. Jon Lindeman svarar på
frågor, tel. 0400-951734.

KYRKVÄRDSGRUPPEN
Kyrkvärdarna hjälper till med praktiska saker på
söndagarna. Vi sköter tillsammans psalmböcker,
kyrkkaffe, nattvardskärl och sådant. Om du vill
komma med som kyrkvärd ringer du till Jon, tel.
0400-951734.

Torsdagar kl. 19 i Mikaelsgården. Om du undrar
något om kören och vill komma med, ring då
kantor Johanna Evenson, tel. 040-1695988.

Information om församlingens verksamhet både i Finström och Geta finns på finstromgeta.ax

GUDSTJÄNSTER
FINSTRÖM
4.10 kl. 11

Mikaelidagen
Änglarna
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Mikaelskören sjunger. Kollekt: För kyrkans ungdoms
lägerverksamhet.

11.10 kl. 19

Nittonde söndagen efter pingst
Det dubbla kärleksbudet
Mässa med sånger från Taizé

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Svenskfinlands krigsänkebarn.

18.10 kl. 11

Alla helgons dag
De heligas gemenskap
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson, Mikaelskören sjunger. Vi tänder ljus till minne av
dem som dött under året
På grund av coronaviruset kan endast ett
begränsat antal personer komma in i kyrkan.
För att alla ändå skall ha möjlighet att delta i
mässan kommer vi att fira också i Mikaelsgården. Kom till kyrkan först, om det är fullt
skickas du vidare till Mikaelsgården. I
Mikaelsgården följer vi det som händer i
kyrkan på en skärm. Vi tänder ljus, sjunger,
ber och firar nattvard också där.

1.11 kl. 11

8.11 kl. 19

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

11.10 kl. 11

Nittonde söndagen efter pingst
Det dubbla kärleksbudet
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson.

18.10

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

25.10 kl. 11

Tjugoförsta söndagen efter pingst
Jesu sändebud
Högmässa
Jon Lindeman, Maria Sjölund. Kollekt:
Ekumeniska rådet.

30.10 kl. 20

Tjugoförsta söndagen efter pingst
Jesu sändebud
Mässa med sånger från Taizé
Jon Lindeman, Maria Sjölund. Kollekt:
Ekumeniska rådet.

31.10 kl. 11

4.10

Tjugonde söndagen efter pingst
Tro och otro
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Svenska lutherska evangeliföreningens barn
och ungdomsarbete.

25.10 kl. 19

GETA

Reformationsdagen
Trons grund
Högmässa

Allhelgona afton
De heligas gemenskap
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Vi tänder ljus
till minne av dem som dött under året.
Observera att mässan firas på fredag kväll.

1.11

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

8.11 kl. 11

Tjugotredje söndagen efter pingst
Förlåt varandra
Mässa med sånger från Taizé

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt: De
utvecklingsstördas väl.

BAKA OBLATER
Vid nattvarden frambär vi bröd och vin till altaret.
Tillsammans med Jomala församling planerar vi att
börja baka nattvardsbrödet själva. Bröd som vi bakat
med egna händer av mjöl från åländska åkrar kan
berika vårt nattvardsfirande.

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Svenska lutherska evangeliföreningen för
bibelöversättningsarbete i Kenya.

Kom med och baka! Bakningstillfällena inleds med
bön i kyrkan enligt följande:

Tjugotredje söndagen efter pingst
Förlåt varandra
Mässa med sånger från Taizé

14.10 kl. 19 i Geta
28.10 kl. 19 i Jomala
11.11 kl. 19 i Jomala
25.11 kl. 19 i Finström

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt: De
utvecklingsstördas väl.

