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Kommundirektören har ordet
November är här och kommunen jobbar febrilt med att få ihop nästa
års budget och 12 november ska kommunfullmäktige fastställa skattesatserna för nästa år. Klart är att Finström liksom andra kommuner
står inför stora ekonomiska utmaningar så det gäller att göra allt vi kan
för att klara oss igenom detta.
Kommungården håller öppet måndag-torsdag kl 9-15 och har stängt på
fredagar. Växeln är öppen måndag-torsdag 9-15 och fredag 9-12.
Socialkansliet tar emot bokade besök alla vardagar och det går även
bra att boka in besök med tjänstemän utöver öppettiderna.
Efter årsskiftet flyttar hela socialkansliet till Kommunernas Socialtjänst i Nyfahlers i Mariehamn.
Ta hand om er i novembermörkret och kom ihåg att ni alltid är välkomna
att höra av er om det är något ni funderar på!
T.f kommundirektör Ida Eklund

OBS! Nästa nummer av Aktuellt i Finström utkommer 3 december men är ett
dubbelnummer som gäller för december-januari.

Aktuellt i
FINSTRÖM
Informationsblad från Finströms
kommun
Ansvarig utgivare: Ida Eklund
Redaktion: Inger-Louise Andersson

ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet
kotakta
biblioteket, tel: 41470
e-post: biblioteket@finstrom.ax
Annonspriser 2020
Helsida 124 euro inkl moms
Halvsida 62 euro inkl moms
¼ dels sida 37 euro inkl moms

UTGIVNINGSTIDER
Utgivning
Material lämnas
		
senast
3 december
4 februari
4 mars		
1 april		

25 november
27 januari
24 februari
24 mars

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

Ungdomsgården i Godby

		Måndag kl 12-20

Öppethållningstider
Onsdag kl. 14.30 - 16.00
Onsdag kl. 18.00 - 21.00
Torsdag kl. 14.30 - 16.00
Torsdag kl. 18.00 - 21.00
Fredag kl. 12.30 - 16.00
Fredag kl. 19.00 - 22.00

Bibliotekets öppethållning

åk 5 - 9
åk 7 - 9
åk 3 - 4
åk 7 - 9
åk 5 - 9
åk 7 - 9

Ungdomsgårdens nya lokal finns i Olles Els
tidigare butikslokal.
Telefon direkt till Ungdomsgården:
+358 0457 3454026.

Stolpreklam i Godby
Det finns 2 st lediga reklamställen längs med
Getavägen för uthyrning.
- 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: biblioteks- och
kulturchef Inger-Louise Andersson tel
41470, inger-louise.andersson@finstrom.ax

		
		
		
		

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

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.

Boken kommer
Coronapandemin har gjort det svårt för en
del låntagare att besöka biblioteket, vi har
därför beslutat att erbjuda ”Boken kommer
tjänst”
Boken kommer innebär att du får ditt material hemkört. Tjänsten är gratis och erbjuds
personer bosatta i kommunen som av en eller
annan anledning, permanent eller tillfällig,
inte kan ta sig till biblioteket.
Servicen gäller allt material vid biblioteket;
skönlitteratur, facklitteratur, film etc. Du
kan välja att själv kontakta biblioteket för
att tala om vad du vill låna. Du kan också låta
biblioteket välja åt dig, utgående från dina
önskemål om genrer, intressen, etc.
Kontakta biblioteket på e-post: biblioteket@
finstrom.ax eller tel 41470.

Är du pensionär,
bor i Finström
och nyfiken på
surfplattor?
Vad kan en surfplatta användas till?

Är du senior,
bor i Eckerö
och nyfiken på
surfplattor?

Kanske du är nyfiken på nyttan eller bara nöjet med att kunna
använda en surfplatta?
Kanske du redan har en surfplatta eller smarttelefon och behöver
hjälp med tekniken?
Då är du välkommen till detta informationstillfälle.

Om ditt intresse väcks kan du efter informationstillfället anmäla dig
till kommande kurs.
Vi har ”prova på” surfplattor som du kan använda under kursen
eller så kan du komma med din egen surfplatta/smarttelefon.
Var? Finströms bibliotek
När? Tisdagen 10.11 kl. 15.00
Detta är ett samarbete mellan
Äldreomsorg på Distans (ÄlDis), Folkhälsan på Åland samt
Finströms kommun
Kontakt:
Liz Karlsson koordinator för Äldreomsorg på Distans (ÄlDis) tfn 0400897195
eller Äldreomsorgsledare Jana Andersson tfn 41745

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?

J.A. Bygg
Tel. 045 7345 6825
mail. Info@jabygg.ax

Uthyres
Hobbyrum/mötesrum om 15,6 m² i källarplan
uthyres på Kyrkvägen 13. Månadshyra 120 €/
månad + el enligt förbrukning.
Vid intresse kontakta
disponent@maklarhuset.ax ”

J.A. Bygg utför bland annat:
- till-och ombyggnader
- altanbygge
- köksrenovering
- byte av fönster och dörrar
Allt till ett rimligt pris!
Hör av dig för offert!

Kul Efter Jul, tisdagen den 5 januari 2021.
Hejsan allihopa!
Här kommer lite info om kommande Kul Efter Jul aktiviteter för åk 3-6!
Kostnaden är 20 euro/barn som barnen kan ha med sig i kontanter.
Tisdagen den 5 januari 2021 mellan kl 11.45 – 16.00, är det följande program:
11.45 Avgår Taxi från Källbo Skola´s parkering till Islandia i Mariehamn
12.30 – 13.30 Skrinner vi på Islandia.
13.30 – 13.45 Går vi till Idrottsgården, vi köper pizza på vägen upp till Idrottsgården
13.45- 14.45 Äter vi pizzaslices i konferensrummet i Idrottsgården och leker i Judosalen.
15.00 – 16.00 Bowlar vi i Bowlinghallen
16.00 Avhämtning av alla barn av föräldrar för hemtransport från Idrottsgården.
Max antal deltagare är 30 st och anmälan sker till fritidsledaren senast måndagen den 21 december.
(anders.berndtsson@finstrom.ax/04573749849)
Kom ihåg att anmäla eventuella allergier till beställningen av Pizza.
Kom ihåg att ta med skridskor och hjälm !!!!!
Hoppas vi ses!

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

PÅ GÅNG I JAKTVÅRDSFÖRENINGEN

Finströms jaktvårdsförening håller
HÖSTMÖTE
måndagen den 23 november kl 19.00
i Breidablick.
- Stadgeenliga förhandlingar
- Beslut om fredning av vitsvanshjort under 2021 inom föreningens
verksamhetsområde enligt § 25 i Jaktlagen för landskapet Åland
- Landskapets jaktvårdsförvaltning medverkar
- Mårdhundssvansar medtages
Styrelsen

JÄGAREXAMENSKURSEN har pågått 6 kvällar. P g a den välbekanta corona pandemin har
kursen varit förlagd till serveringssalen som är så stor att avståndet har kunnat hållas.
BÅGSKYTTET har börjat och pågår alla torsdagar kl 18.30 i stora salen på Breidablick.
ALLA RÅDJURS- OCH ÄLGHIPPOR på Breidablick är inställda tillsvidare. Återkommer när
det blir dags.
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

November månads utställare i Finströms bibliotek

Det här är jag
– blandade verk av Leila Öhman
Det här är en utställning som visar
de olika tekniker jag målar i. Det
blir både akvarell, akryl och
alcohol ink. Jag blandar också
figurativt med abstrakt, så
utställningen blir lite som jag själv;
en kreativ krumelur som levt livet
på en kringelikrokig väg!
Som person har jag alltid varit
kreativ, nyfiken och haft en
ständig vilja utvecklas, vilket
naturligtvis återspeglas i min
konst. Jag har alltid tecknat och
målat, till en början alltid figurativt
men med tiden har jag börjat våga
närma mig även det abstrakta där
färg o form är det som lockar mig.
Så välkommen till en färgglad
utställning med både blommor,
människor, landskap och abstrakt
fluid art!
Alla målningar är inte helt nya,
men har inte varit med på någon
av mina tidigare utställningar.

ROSENGÅRD

Föreståndare Jana Andersson
Tel 41745

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 42620

Matlista v 45-49
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, ingefära, lime och brynt smör, potatis
Korvsoppa, bröd och efterrätt
Schnizel med kryddsmör och råstekt potatis
Strömmingsflundra medpotatismos och citron
Kycklinglår med lime-currysås och pommes

Måndag 9.11		
Tisdag 10.11		
Onsdag 11.11		
Torsdag 12.11
Fredag 13.11		
Lördag 14.11		
Söndag 15.11

Kassler med chili-ananasgrädde och ris
Dillkött och potatis
Pannbiff med grönpepparsås, stekt potatis
Fisksoppa, bröd och fattiga riddare
Äppelfläsk med purjo och timjan, potatis
Janssons frestelse
Fläskfilégryta med ris

Måndag 16.11
Tisdag 17.11		
Onsdag 18.11		
Torsdag 19.11
Fredag 20.11		
Lördag 21.11		
Söndag 22.11

Skinkpaj med ädelost och gröna bönor
Köttbullar, gräddsås och potatismos
Stekt gös med varm örtsås och potatis
Ärtsoppa, bröd och plättar
Kycklinglårfilé med rotsaksgratäng
Fiskgryta med aioli och potatis
Puerco Pibil- långstekt carré med citrus, chili och whiskey, basmatiris

Måndag 23.11
Tisdag 24.11		
Onsdag 25.11
Torsdag 26.11
Fredag 27.11		
Lördag 28.11		
Söndag 29.11

Pasta med strimlad biff och lök
Leverlåda
Laxfjäril med vittvinssås och potatis
Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fläskcarrégryta med svamp
Lutfisk, vitsås, potatis och ärter
Köttfärslimpa med skysås och rotfrukter

Måndag 30.11
Tisdag 1.12		
Onsdag 2.12		
Torsdag 3.12
Fredag 4.12		
Lördag 5.12		
Söndag 6.12		

Indisk chilikycklinggryta med vitt bröd och ris
Ugnsbakade rotfrukter med rimmad oxbringa
Panerad rödspätta med grön örtsås och potatismos
Jägarsoppa med blandad svamp och rökt sidfläsk
Saltimbocca på fläsknoisette (salvia, tomat & skinka)
Citronfisk med potatismos
Slottsstek, sås, koktpotatis och morötter

Ansvarig kock Marie BambergTel 42621

DISCOSIMNING
för åk 3-6
Discosimmet är flyttat en månad framåt på grund av rådande coronasituation
och rekommendationer.
Fredag 4 december 2020 kl 18-21
i simhallen, Ålands Idrottscenter
DJ, discoljus, kompisar, kiosk, tävlingar...
Inträde 5 euro, och barnen kan ha med sig 10-15 euro extra till att köpa i kiosken för
Angående dom som redan anmält sig så står Ni kvar på listan, endast om ni inte
kan komma fredagen den 4 december behöver ni informera mig om detta, Tack!
Anmälningar senast 30 november till Anders
anders.berndtsson@finstrom.ax
tel 0457-37498479
Begränsat antal platser, så först till kvarn
OBS !!!. Tänk på att i dessa corona tider att inte deltaga vid Discosimmet om ni
har förkylningssymptom eller liknande.
Deltagare från andra kommuner kontaktar sina respektive fritidsledare

MISSIONSAUKTION PÅ
BREIDABLICK
Traditionell missionsauktion på Breidablick tisdagen den 1.12 kl. 19.
Försäljning av bröd, handarbeten grönsaker m.m. Mäklare Fjalar Eklund.

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 Mikaelsgården:
10.11 och 24.11 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
8.11 kl. 19

GETA

Tjugotredje söndagen efter pingst
Förlåt varandra
Mässa med sånger från Taizé

8.11 kl. 11

Uppbrottets söndag
Vaka
Högmässa

15.11

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
höger

Domsöndagen
Kristi konungaväldes söndag
Mässa med sånger från Taizé

22.11 kl. 11

Domsöndagen
Kristi konungaväldes söndag
Högmässa

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

15.11 kl. 11

Tjugotredje söndagen efter pingst
Förlåt varandra
Mässa med sånger från Taizé

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

Jon Lindeman, Johanna Evenson, Barnkören
och Katrin Gwardak. Kollekt i form av
torrvaror och hygienartiklar som ges till
matbanken. Ta med t.ex. en schampoflaska
eller havregryn till kollekten.

22.11 kl. 19

Jon Lindeman, Katrin Gwardak. Kollekt:
Stiftelsen hemmet.

29.11 kl. 11

Första söndagen i advent
Din konung kommer i ödmjukhet
Högmässa

Jon Lindeman, Katrin Gwardak. Kollekt:
Stiftelsen hemmet.

29.11 kl. 19

Jon Lindeman, Johanna Evenson,
Mikaelskören, ungdomar i procession med
rökelse. Kollekt: Finska missionssällskapet.
Efter mässan blir det en liten missionsförsäljning i vapenhuset. Den vanliga
missionsbasaren i Mikaelsgården kan inte
hållas i år.

6.12

Ingen gudstjänst i Finström, se geta till
höger

Första söndagen i advent
Din konung kommer i ödmjukhet
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson, Getakören
under ledning av Miina Fagerlund. Kollekt:
Finska missionssällskapet. Liten adventsfest i
kyrkan efter mässan.

6.12 kl. 11

Andra söndagen i advent
Din konung kommer i härlighet
Högmässa

Jon Lindeman, Johanna Evenson. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälp.

BAKA OBLATER

MISSIONSAUKTIONER

Vid nattvarden frambär vi bröd och vin till altaret.
Tillsammans med Jomala församling bakar vi
nattvardsbrödet. Bröd som vi bakat med egna händer
av mjöl från åländska åkrar berikar vårt
nattvardsfirande.

Geta missionsauktion i församlingshemmet fredagen
den 27.11 kl. 19. Från kl. 18 får man komma till
församlingshemmet och äta risgrynsgröt.

Kom med och baka! Bakningstillfällena inleds med
bön i kyrkan enligt följande:
11.11 kl. 19 i Jomala
25.11 kl. 19 i Finström

Missionsauktion på Breidablick tisdagen den 1.12
kl. 19

