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Familjekväll i biblioteket
Vi inbjuder till familjekväll i biblioteket för alla intresserade, med spe-
ciell inriktning på ukrainska familjer som kommit till Åland för att söka 
skydd från kriget i hemlandet.

- Sagor och litteratur på ukrainska och svenska. 
- Biblioteket som träffpunkt och samlingsplats för nya ålänningar

Vi bjuder på saft/kaffe och tilltugg samt sagor och diskussion.
Välkomna till en mångkulturell familjekväll i fredens tecken!

Tid: Tisdagar 10/5, 17/5, 24/5 och 31/5 kl 18.30.
Plats: Finströms bibliotek i Källbo skola, Godby

Arbetsgruppen ”En läsande förebild” arrangerar i samarbete med Fin-
ströms bibliotek. 

Сімейний вечір в бібліотеці
Ми запрошуємо на сімейний вечір в бібліотеку всіх 
зацікавлених, але особливо зосереджуємо увагу на українських 
сім’ях, які приїхали на Оланд, щоб знайти притулок від війни на 
Батьківщині. 
- Казки та література на українській та шведській мовах
- Бібліотека як місце зустрічі та зборів нових оландців. 
Ми пригощаємо соком/кавою і смаколиками під час читання 
казок та дискусій.
Ласкаво просимо на багатокультурний сімейний вечір в знак 
миру!
Час відвідування: вівторок 10/5, 17/5, 24/5, 31/5 о 18.30.
Місце: Finströms bibliotek i Källbo skola, Godby (Фінстрьом 
бібліотека в Шельбо школі, Гудбі)
Робоча група ”Зразок для читання” організований в співпраці з 
бібліотекою.

Fritid
Sidan 7-8
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Kommundirektören har ordet

Jag vågar gissa att de flesta av oss ser fram emot en normal sommar efter två corona-år som 
präglats av olika former av begränsningar och undantag. Viruset har inte försvunnit någonstans, 
allt fler har personliga erfarenheter av det, men tack vare vaccin och mindre farliga varianter av 
viruset så är situationen hanterbar. För samhället är det ändå viktigt att man kan återgå till nor-
mala rutiner och leva så normalt som möjligt, trots att det inte saknas utmaningar i övrigt.  
Vi lever sedan 24 februari i år med en ny säkerhetspolitisk verklighet efter att Ryssland invade-
rade Ukraina. På kort tid har mycket förändras och det är tyvärr osannolikt att vi kan återgå till 
en situation där Ryssland är ett grannland bland andra. Förstås har detta genom sanktioner och 
andra åtgärder återverkningar på vardagen. Man märker av den förändrade verkligheten inte 
minst när bilen ska tankas eller elen eller eldningsoljan betalas. Hur allt detta påverkar till exem-
pel resandet och turismen som är viktigt för Åland när vi går mot sommarsäsongen är ännu svårt 
att säga. 
I Finström har kommunstyrelsen godkänt bokslut och verksamhetsberättelse för 2021, som re-
sulterade i ett förhållandevis stort överskott om drygt en miljon euro.  Finström har liksom många 
andra kommuner fått högre skatteintäkter än beräknat, något som beror på att det under de 
senaste åren varit svårt att budgetera skatteintäkterna dels på grund av osäkerheten kring hur 
coronan påverkat ekonomin, dels på grund av det skett förändrar i skattesystemet från 2019 och 
framåt.
Finströms kommun har också medvetet försökt hålla nere driftskostnaderna, och personal och 
förtroendevalda har tillsammans lyckats med det under 2021. Förslaget till bokslut skall nu revi-
deras och torde behandlas av kommunfullmäktige i juni.
Det kommunala arbetsåret ger ändå inte utrymme för att villa på lagrarna, det är snart dags att 
planera verksamheten inför 2023 och framåt. Kommunstyrelsen har inlett arbetet med att ta fram 
budgetramar inför 2023,  och nämnderna ska inom maj behandla ramarna meddela om kända 
förändringar i verksamheterna.
Så gott som alla verksamheter påverkas av kostnaderna för energi och av inflationen som är 
på en högre nivå än på länge. Också avsaknaden av kollektivavtal för den kommunala sektorn 
påverkar hur budgeten kommer att hålla. I skrivande stund har flera kommunala branscher i riket 
varslat om strejk eftersom man där inte lyckats komma överens om villkoren.  Förhandlingarna 
på Åland brukar inledas först efter att det finns motsvarande avtal i riket, och som det nu ser ut 
kommer det att dröja. 
Trots osäkerhet och öppna frågor är det ändå viktigt att ta vara på allt som ändå fungerar bra, 
och fokusera på det som är närmast.
I osäkra tider gäller att koncentrera sig på sådant som man kan påverka och ta vara också på 
de små glädjeämnena i livet.  Ljuset återvänder och med den får man energi att ta itu med alla 
små projekt som fordrar handpåläggning. Men glöm heller inte bort att njuta av våren och den 
spirande grönskan.

Magnus Sandberg
kommundirektör
018 431 511
magnus.sandberg@finstrom.ax

 Aktuellt i
 FINSTRÖM
Informationsblad från Finströms kommun

Ansvarig utgivare: Magnus Sandberg
Redaktion: Inger-Louise Andersson

ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet 
kotakta biblioteket, tel: 431 549
e-post: biblioteket@finstrom.ax
Annonspriser 2022
Helsida 124 euro inkl moms
Halvsida 62 euro inkl moms
¼ dels sida 37 euro inkl moms

UTGIVNINGSTIDER
Deadline  Utgivning
1 juni  10 juni
24 augusti 1 september
28 september 6 oktober
26 oktober 3 november
23 november 1 december
Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR

ANSÖKAN OM ÅRETS JORDBRUKSSTÖD 

Elektroniska stödansökan har öppnats i Viputjänsten och är öppen fram till sista inläm-
ningsdag den 15 juni klockan 23.59. 
Du som vet att du har basskiftesändringar som behöver göras dvs grunda nya skiften, dela 
på skiften eller sammanslå skiften – ta itu med dessa ändringar innan du börjar med din 
Huvudstödansökan. 
Beträffande landskapsregeringens förlängning/ förnyande av åtaganden – läs landskapsre-
geringens Ansökningsanvisningar 2021! 

ANMÄLAN OM ÖVERFÖRING AV STÖDRÄTTIGHETER

Kom ihåg att kontrollera om du har hyrda stödrättigheter som gått tillbaka till ägaren och 
behöver förnyas. 
För överföring av stödrättigheter används blankett 103B och överlåtarens 103A. Överlåta-
rens 103A-blankett hittar överlåtaren i Viputjänsten medan blankett 103B hittas på Livs-
medelsverkets hemsida. Blanketterna kan även fås från lantbrukskansliet. 

 Kontakta alltid lantbrukskansliet på förhand antingen per telefon 431540 eller 
 e-post lena.clemes@finstrom.ax  innan du planerar att besöka kansliet.

VAL AV LANDSKAPSARTER

Landskapsarter på Åland

I samband med Ålands 100-års firande upp-
märksammas Ålands biologiska mångfald ge-
nom att man ordnar en omröstning under maj 
månad för att få fram nya landskapsarter. 
Kategorierna för de nya landskapsarterna är 
fjärilar, skalbaggar, groddjur, makrofyter och 
träd.

Alla som vill får vara med och rösta fram nya 
landskapsarter. Valaffischer och röstsedlar 
finns tillgängliga i biblioteket. 

Det är Ålands Natur & Miljö och nätverket 
bärkraft.ax, i samarbete med kommunerna och 
biblioteken som arrangerar evenemanget.

Välkomna till Finströms bibliotek som fungerar 
som vallokal! Stardatum 6 maj.

VAL AV LANDSKAPSARTER
Sätt ett kryss för den art i varje kategori du
tycker ska bli landskapsart på Åland!

Vildapel
Skogsalm
Idegran

Tuvsträfse
Blåstång
Ålgräs (bandtång)

Noshornsbagge
Sexfläckig blombock
Sjuprickig nyckelpiga

Ängsnätsfjäril
Apollofjäril
Större båtspinnare

Större vatten-
salamander
Vanlig groda
Vanlig padda
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Bibliotekets öppethållning

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

to-fr 26-27/5 stängt
to-fr 9-10/6 stängt

Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21

Bibliotekets telefonnr 
+358 018 531 549

Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

Ungdomsgården i Godby

Öppethållningstider

Onsdag kl. 14.30 - 16.00 åk 5 - 6
Onsdag kl 18.30 - 21.30 åk 6 - 9
Torsdag kl. 14.30 - 16.00 åk 3 - 4
Torsdag kl. 18.30 - 21.30 åk 6 - 9
Fredag  kl. 12.30 - 16.00 åk 5 - 9
Fredag  kl. 19.00 - 22.00 åk 7 - 9

Ungdomsgårdens lokal finns 
i Olles Els tidigare butikslokal. 

Telefon direkt till Ungdomsgården: 
+358 0457 3454026.

Ungdomsgården Godby finns också 
på Facebook

Vimplar
Kommunens vimplar säljes i biblioteket.
Kontant betalning
Längd 4 meter 30 euro
Längd 6 meter 50 euro

Salongen får både honom och henne. 
Vi finns i Godby Center - Mitt på Åland. 
Vi välkomnar både gamla och nya kunder. 
Titta in till oss eller boka tid på telefon 
018-41295. 

Vi använder och säljer produkter från Håro-
logi och Schwarzkopf. 
Under hösten har vi en hårtestapparat som 
mäter styrkan och fuktighetsbalsansen i ditt 
hår samt rekommenderar produkter utifrån 
resultatet, kolla in vår facebooksida ”Salong 
Strix” eller kom in för mera information. 

Malin och Alexandra önskar dig välkommen! 

Salong Strix

Södra Finströms byalag

Sångframträdande med Jennifer Schönberg och 
Miina Fagerlund kl. 12.30

F.d. lantråd och talman Ragnar Erlandsson föreläser
om Johannes Eriksson och byagården kl. 13.30

Tipsrunda för barnen
Testa "lekar från förr"

Testa klä en midsommarkrona
Kaffeservering

Södra Finströms byalag bjuder in till 

Vårfest i samband med

Åland 100
Lördagen 21 maj, kl. 12-15

vid byagården Karl-Ers
(Bjärström, Finström)

 

Varmt välkomna!
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    PÅ GÅNG I JAKTVÅRDSFÖRENINGEN

Klubbkamp och vårsamling

Trots vår coronavinter har vi kunnat genomföra våra aktiviteter som planerat.
LUFTGEVÄRSSKYTTET förlöpte som brukligt för våra juniorer till och med sista mars.
BÅGSKYTTET genomfördes likaså som planerat.
LERDUVSKYTTET i Rågetsböle har just avslutats då detta skrivs. Sedvanlig avslutning med tävling 
hölls tisdagen den 26 april.
MÅRDHUNDSJAKTEN fortsätter som vanligt hela året. Premier som tidigare 10 euro/svans. Fjalar tar 
emot svansar tel 0457-5244012. 
MÅRDHUNDSFÄLLOR finns i lager. Kontakta Christoffer Eriksson, Strömsvik tel 0457- 5483039.
Då denna tidning distribueras har ÅRSMÖTET just avslutats.
Styrelsen önskar alla jägare ett lyckosamt slut på vårjakten, en trevlig sommar och en riktig rivstart på 
höstjakten.

Mottagningsavgifter vid Returdepån fr o m 1.1.2022

Fastställd av kommunfullmäktige § 76/14.12.2021
Mottagningsavgift vid Saltviks Returdepå för avfall från privatpersoner.

MOTTAGNINGSAVGIFTER 2022 (inkl. 24 % moms)

Brännbart och osorterat avfall    9 euro/säck eller 63 euro / m³
Deponi, byggavfall, glas som inte går att återvinna 9 euro /säck eller 63 euro / m³
Träavfall, obehandlat > 1m³ / dag   24 euro / m³
Stolar       3 euro / st
Fåtölj       5 euro / st
Soffa       10 euro / st
Madrass      5 euro / st
Säng       10 euro / st

Minimiavgift för mindre mängder sopor 3 euro

Avgiftsfritt kan lämnas:

Farligt avfall
Vitvaror och elektronik
Däck med fälg
Icke farligt avfall
- Metaller, papper, glas, wellpapp, tetror
- Ris, löv och liknande naturmaterial

AVGIFTER

Finströms fullmäktige har fastställt miljöavgiften som kommunen kommer att uppbära för sop-
hanteringen enligt följande: 

Miljöavgift
1. Hushåll utan flerfackssystem (grundavgift + nyttjandetillägg för återvinningsstation) 136,00
2. Hushåll med flerfackssystem (grundavgift) 81,00
3. Hushåll i lägenhet med flerfackssystem (grundavgift) 81,00
4. Fritidshus (reducerad grundavgift med hänvisning till avfallsmängder) 61,00

För kommuninvånare med både fast- och fritidsboende uppbärs endast avgift för fast boende
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Information från Finströms  
kommunaltekniska AB 
Verksamheten 2021 

Finströms kommunaltekniska gjorde ett bra resultat för år 
2021 där särskilt avloppssidan gick bra, vilket lyfter tidigare års 
underskott för verksamheten. 

Nya tariffer 

Bolagets styrelse fastslog nya tariffer för 2022. Alla tariffer 
nedan är inkl moms. Se på https://www.finstrom.ax/
kommunkansliet/skatter-taxor-och-avgifter 

 

Faktureringsrutiner 

För vatten och avlopp fortsätter vi med kvartalsfakturering för 
såväl grundavgift som förbrukningstaxa med uppskattat flöde 
kvartal 1, 2 och 4 och en utjämningsfaktura i oktober. 

För fjärrvärmen kommer grundavgiften numera faktureras 
månadsvis, tillsammans med förbrukningen. Detta kommer 
innebära att det för vissa finns 2 rader för grundavgiften på 
räkningen. Detta är för att programmet ska hantera formeln 
för att beräkna grundavgiften. 

Delfakturering av vattenfaktura 

Ni kommer fortsättningsvis på eget initiativ kunna delbetala 
era fakturor. Detta genom att ni registrerar aktuell mätarställ-
ning via  sidan: 

https://www.finstrom.ax/vattenmataravlasning  

Då kan vi fakturera denna enligt era önskemål. 

Att minnas vid flytt 

När ni flyttar ska ni göra adressändring till oss. Ni kan göra det 
genom att klippa ut nedre delen på denna sida och lämna i 
kommunens brevlåda eller genom att gå in på 
www.finstrom.ax/flyttanmalan 

 

Ha en skön sommar och använd vattnet klokt! 

Adressändringsformulär 
Kommentarer (ex ny adress): Markera de tjänster som ni använder 

Vatten eller avlopp 

Fjärrvärme 

Kommunala avfallstjänster 

Vattenmätarnummer (tillverkningsnummer vattenmätare) 

Vattenmätaravläsning  

Namn 

Adress 

Telefon 

Namn 

Adress (som tjänsterna är knutna till) 

 

E-postadress 

          

     m3     

Utflyttningsdatum 

  /   -     
Mätarplatsnummer (kundnummer vatten och avlopp) 

          

Tariff Ny tariff 2022 Tidigare tariff 2021 

Vattenförbruk-
ning 

1,75 €/m3 1,75 €/m3 

Grundavgift 
vatten 

67,98 €/år 66,43 €/år 

Mottagning av 
avlopp 

4,89 €/m3 4,79 €/m3 
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Elevarbeten från Källbo skola
Maj månads utställning
i Finströms bibliotek

Sommarlovsaktiviteter 2022 

Onsdag 8.6 School´s Out i Jomala, Vikingahallen 
för årskurs 4–6, 18.00-21.00. Inträde 5 euro. 
Disco, singstar rum, Ps5 rum, sumodräkter, 
nerfturnering samt olika lekar både ute och inne. 
Arrangeras i samarbete med Fritidsledarna på Åland. 
Sista anmälan 5 juni.

Fredag 10.6 Gocart i Lemland Vessingsboda samling på ungdomsgården 11.30, körning mellan 
12.00-13.00 tillbaka ca 13.30 för årskurs 5–6 begränsat antal platser kostnad 40€

Tisdag 14.6 för årskurs 1–3 mellan 11.00-14.00, lekar, spel, mellanmål, samt transport till 
Kastelholm, kostnad 20€. Begränsat antal platser först till kvarn! Taxi från på Källbo skola 
10.30, föräldrar hämtar vid Kastelholms Slotts parkering 14.00. Arrangeras i samarbete med 
Fritidsledarna på Åland.

Onsdag 15.6 för årskurs 6–9 åker vi till Gröna Lund. Kostnad 80 euro. Se mera information 
om resan på separat informationsblad eller kontakta fritidsledaren på mail: anders.berndts-
son@finstrom.ax

Fredag 17.6 Gocart i Lemland Vessingsboda samling på ungdomsgården 11.30, körning mellan 
12.00-13.00 tillbaka ca 13.30 för årskurs 3–4, begränsat antal platser kostnad 40€. OBS!!! 
För att deltaga skall du vara minst 150 cm för att nå gaspedalen.

Onsdag 22.6 Gocart i Lemland Vessingsboda samling på ungdomsgården 11.30, körning mellan 
12.00-13.00 tillbaka ca 13.30 för årskurs 7–9 begränsat antal platser. kostnad 40€
Sista anmälningsdag är 8.6 för samtliga aktiviteter.

Anmälningar till Anders Berndtsson anders.berndtsson@finstrom.ax
Kontakta gärna för mer information Tel. Anders 018-431543

Hem&Skola vid Källbo skola ordnar vårfest 02.06 mellan klockan 18.30-20.00 på skolgården.
Källbo skola har skolavslutning 08.06 och nästa läsår börjar 16.08 kl 8.30

Källbo skolas elever (åk 1-6) har haft Åland 
100 år som ett grundtema under läsåret. Nu 
ställer vi ut en del av deras praktiska skapel-
ser. Det är fyrar och bondbrudar och mycket 
annat som visas.
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Anmäl dig till respektive Kommuns fritidsledare 
 
Finström / Geta / Vårdö: 
 
    Anders Berndtsson 0457-3749849  anders.berndtsson@finstrom.ax 
 
Sund      Elvira Jansson              0457-3459422  elvira.jansson@sund.ax 
 
Saltvik      Johan Påvals  0457-5300729  johan.pavals@saltvik.ax 
 

 
 

Häng Med till 

PPrriiss  8800€    
II  pprriisseett  iinnggåårr  bbååttrreessoorr,,  ffrruukkoosstt,,  ååkkbbaanndd  
&&  lluunncchh..  FFiicckkppeennggaarr  ssoomm  sskkaallll  rrääcckkaa  
ttiillll  mmaatt  ppåå  hheemmrreessaann  bbeehhöövvss..    
  
AAnnmmääll  ddiigg  ttiillll  ddiinn  ffrriittiiddsslleeddaarree  sseennaasstt  
oonnssddaaggeenn  ddeenn  88  jjuunnii  kkll..  1166..  OOBBSS!!  MMaann  
bböörr  hhaa  eeggeenn  ffrriittiiddssfföörrssääkkrriinngg..    
 

onsdag 
15 JUNI  

Begränsat antal platser, 
så först till kvarn! 

PROVA PÅ SPORT VÅREN 2022
Här kommer lite info om kommande måndags aktiviteter för åk 
3–6 och åk 7–9!

Måndagen den 16 maj för åk 3–6, provar vi på Golf i Kastelholm. 
Vi samlas på Ungdomsgården kl. 14:30 efter skolan så åker vi och 
Golfar och är tillbaka ca. 16.30 på Ungdomsgården. Kostnad 30 
euro/barn.

Måndag den 23 maj för åk 7–9, provar vi på Golf i Kastelholm. 
Vi samlas på Ungdomsgården kl. 14.30 efter skolan så åker vi och 
Golfar och är tillbaka ca. 16.30 på Ungdomsgården. Kostnad 30 
euro/ungdom.

Anmälan sker till fritidsledaren
anders.berndtsson@finstrom.ax

Mobil: 04573749849 
1 9  MAJ  K L  1 8 . 3 0

MAR K U S B ÖL E ,

B R E I D AN

VÅRMÖTE
IF Finströmskamraterna bjuder in till

Stadgenliga ärenden samt kaffeservering
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I  SAMARBETE  MED  IFFK  OCH  IF  FRAM

I  SAMARBETE  MED  IFFK

åu summercamp

2 8 - 3 0 . 6  k l  1 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0
f ö r  p o j k a r  o c h  f l i c k o r

f ö d d a  2 0 0 8 - 2 0 1 6
 

FOTBOLLSSKOLOR I

MARKUSBÖLE 2022

S - M A R K E T S
F O T B O L L S S K O L A

ANMÄLAN  FINNS  PÅ  IFFK .AX-  ÖVRIGA

AKTIV ITETER

VERKSAMHETSLEDARE  ALLE/ JUL IA

VL . IFFK@ALAND .NET

0 4 5 7 - 5 2  5 7  1 6 7

1 0 - 1 2 . 8  k l  1 0 . 0 0 - 1 4 . 0 0
 f ö r  f l i c k o r  f ö d d a  2 0 0 8 - 2 0 1 6

 

IF FINSTRÖMSKAMRATERNA
Träningar i Markusböle från vecka 20!

FRIIDROTT

onsdag kl 18.00-20.00

P/F födda 2014-2015 tisdag kl 18.00-19.00

P/F födda 2010-2011

måndag kl 18.30-20.00

tisdag kl 18.30-20.00

P/F födda 2016-2017 torsdag kl 18.00-19.00

P/F födda 2012-2013

tisdag kl 18.00-19.30

torsdag kl 18.00-19.30

Flickor födda 2010-2011 tisdag kl 18.30-20.00

torsdag kl 18.30-20.00

FOTBOLL

Flickor födda 2012-2013

Flickor födda 2014-2016 torsdag kl 18.00-19.00

måndag kl 18.30-20.00

Verksamhetsledare Alle och Julia
vl.iffk@aland.net

0457 52 57 167
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ROSENGÅRDS MATLISTA V18-23 2022

2 maj- 8 maj
Måndag  Korvgryta med rostad paprika, potatismos
Tisdag   Dillkött och potatis
Onsdag  Pasta med räkor, vitt vin och grädde
Torsdag  Köttfärssoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Kycklingschnitzel med curry- limesmör och rödbetor
Lördag  Strömmingslåda
Fredag  Stek med gräddsås och potatis

9-15 maj
Måndag  Kassler med mild chili
Tisdag   Bogfläskrullader med skinka och plommon
Onsdag Laxfjäril med citron & dillsås potatis
Torsdag Gulashsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Köttbullar, sås och potatis
Lördag  Stekt sik med varm örtsås och potatis 
Söndag Kycklinglår med paprikasås och ris

16-22 maj
Måndag  Kåldolmar, sås och potatis
Tisdag   Raggmunkar och fläsk
Onsdag Havsabborre, sås och potatis
Torsdag Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Biff a la Lindström, potatis
Lördag  Gravad lax med dillstuvad potatis
Söndag  Kycklinglår med äppel-currysås och ris

23-29 maj
Måndag  Skinkfrestelse
Tisdag   Paj med köttfärs och zucchini
Onsdag  Torsk med vittvinssås och potatis
Torsdag  Tjälknöl med rotsaksgratäng och balsamicosky
Fredag  Kycklingsoppa, bröd och efterrätt
Lördag  Citron-persiljepanerad sandskädda, potatis
Söndag  Köttgryta med potatis

30 maj-5 juni
Måndag  Kycklingsallad med basilikaaioli
Tisdag   Spaghetti med köttfärssås
Onsdag  Lax i ugn med lime, soja och koriander, sparris och potatis
Torsdag  Snålsoppa med bröd och plättar
Fredag  Schnitzel med kryddsmör och potatisklyftor
Lördag  Panerad räkfylld spätta med gräddfilssås, potatis
Söndag  Körrbullar med potatismos

6 juni-12 juni
Måndag Kassler med ananas och grädde
Tisdag  Leverbiffar, gräddsky och potatis
Onsdag Strömmingsflundra, kall sås och potatismos
Torsdag Inlagd strömmingsröra på svartbröd/ 
  Stek med sås, potatis och morötter/
  Pannkaka med sviskonkräm och grädde
Fredag  Makaronilåda
Lördag  Rökt lax med potatissallad
Söndag Karelsk gryta med potatis

ROSENGÅRD
Äldreomsorgsledare Jana Andersson

Tel 431 581
Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 431 588
Vårdpersonal
Tel 431 580

Ansvarig kock Marie BambergTel 431 585
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K Y R K A N  I  F I N S T R Ö M 
FINSTRÖMS FÖRSAMLINGSDISTRIKT INOM NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING 

 

PROSTERIETS MISSIONSDAG 
 

Vi firar vi prosteriets missionsdag på Kristi himmelsfärdsdag den 26.5 i Saltvik. 
 

Vi inleder med högmässa i Saltviks kyrka klockan 13 och fortsätter med  
Missionsprogram och servering i Mariagården. Gäst är tidigare kontraktsprosten  

på Åland Mårten Andersson som berättar om Ösel. 
 

Anmäl dig till Maria, tel. 0457-3613463, senast den 23.4  
 

 

LOPPIS MED BARNTEMA 
 

Lördagen den 7.5 kl. 10-13 i 
Mikaelsgården i Finström 

 

Bordshyra 10 euro till förmån för 
insamlingen gemensamt ansvar. 

 

Anmälan till Amanda Sundin senast 
den 4.5, tel 0457-5244014 eller 

sundinamanda@gmail.com 
 
BARNGRUPPERNAS VÅRFEST 
 

Tisdagen den 24.5 kl. 18 i Mikaelsgåerden. 
Barnkörerna sjunger några sånger. Sedan är det 
lekar och korvgrillning utanför. 

 
HERRLUNCH I FINSTRÖM 
 

Hos Bertil Nordqvist på Bergö den 20.5. kl. 13. 
Samvaro och mat. Diakon Maria Sjölund berättar 
mera, tel. 0457-3613463. 
 

 

FÖR FÖRÄLDRAR OCH BARN I 
NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING 
 

Föräldra-barngruppen i Mikaelsgården alla tisdagar 
kl. 10. Sista gången 10.5. 
 

Föräldra-barngrupp i Geta församlingshem alla 
torsdagar kl. 10.  Sista gången 12.5 
 

Småbarnsmusik i Vårdö församlingshem  
fredag 6.5 och 20.5 kl. 10. I regel varannan vecka. 
 

Småbarnsmusik i Sunds församlingshem  
tisdag 10.5 och 24.5 kl. 10. I regel varannan vecka. 
 

Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare: 
Diakonerna Maria Sjölund och Kati Juntunen.  

 
KAFÉ KOM MED 
 

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården 
torsdagar kl. 13.  Första torsdagen i månaden 
samlas vi i Rosengård. Onsdagen den 18.5 åker vi 
till Geta. Ingen träff i Finström den 19.5. 
 

Den som behöver taxi ringer till diakon Maria 
Sjölund, tel. 0457-3613463. 

 

PROSTERIETS SOMMARLÄGER FÖR BARN PÅ LEMBÖTE LÄGERGÅRD 
 

BARNLÄGER 20-22.6  
Tema: Under ytan. Lucas Gustavsson svarar på 
frågor om barnläget, tel. 0457-5293006

MUSIKLÄGER 11-13.7 
Fredrik Erlandsson svarar på frågor om 
musiklägret, tel. 328322. 

 
Anmälan till lägren öppnas 2 maj och sker via Mariehamns församlings hemsida mariehamnsforsamling.fi  
 



12

 G U D S T J Ä N S T E R   I   M
 A J 

 

F I N S T R Ö
 M

 
 

S U N D 
G E T A 

V Å R D Ö
 

 8.5 kl. 11 
Tredje söndagen efter påsk 
Högm

ässa 
Ingrid Björkskog, Johanna Evenson. 
Barnkören under ledning av Katrin 
Gw

ardak. 
 

 8.5 kl. 11 
Tredje söndagen efter påsk 
Högm

ässa 
O

uti Laukkanen, Jenni Karlsson. 

 
  

 
 15.5 kl. 11 
Fjärde söndagen efter påsk 
Fam

iljegudstjänst  
O

uti Laukkanen, John-Adam
 Sjölund, 

barnkören sjunger, barngruppernas 
vårfest i sam

band m
ed gudstjänsten.  

 

 15.5 kl. 11 
Fjärde söndagen efter påsk 
Högm

ässa m
ed konfirm

ation 
Jon Lindem

an, Ingrid Björkskog. 
 

 15.5 kl. 14 
Fjärde söndagen efter påsk 
Högm

ässa 
O

uti Laukkanen, John-Adam
 Sjölund. 

 22.5 kl. 11 
Fem

te söndagen efter påsk 
Högm

ässa m
ed konfirm

ation 
Jon Lindem

an, Ingrid Björkskog, John-
Adam

 Sjölund. 
 

 22.5 kl. 14 
Fem

te söndagen efter påsk 
Högm

ässa  
Ingrid Björkskog, John-Adam

 Sjölund. 

 
  

  
 26.5 kl. 11 
Kristi him

m
elsfärdsdag 

Högm
ässa m

ed konfirm
ation 

O
uti Laukkanen, John-Adam

 Sjölund. 
 

  
 

 29.5 kl. 11 
Sjätte söndagen efter påsk 
Högm

ässa m
ed konfirm

ation 
Jon Lindem

an, Ingrid Björkskog, Kaj-
Gustav Sandholm

. 

 
 29.5 kl. 14 
Sjätte söndagen efter påsk 
Gudstjänst bland blom

m
orna  

hos Christina och Per-Erik Söderström
 i 

O
lofsnäs 

 29.5 kl. 11 
Sjätte söndagen efter påsk 
Högm

ässa  
O

uti Laukkanen, John-Adam
 Sjölund. 

 5.6 kl. 11 
Pingstdagen 
Högm

ässa 
Jon Lindem

an, Johanna Evenson. 
Dragspelsklubben m

edverkar 

 5.6 kl. 11 
Pingstdagen 
Högm

ässa 
O

uti Laukkanen, John-Adam
 Sjölund. Vi 

firar O
utis födelsedag m

ed kyrkkaffe.  

 
 

 


