
DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM NR 6/ September 2022 

www.finstrom.ax

FINSTRÖMS KOMMUN
Skolvägen 2, 22410 Godby
Tfn 431510, fax 431519

E-post: kommungarden@finstrom.ax

Kommundirektören
Sidan 2

Fritidsaktiviteter
Sidan 7

Teater
Sidan 6

Boktips
Sidan 5

Församlingen
Sidan 15-16

IFFK
Sidan 13

Aktuellt i
FINSTRÖM

SAMHÄLLSINFORMATION

Rosengård
Sidan 10-11

Hungerdag
Sidan 14

Dragspel på bredden

Norråländsk bokcirkel

Har du funderat på att gå med i en bokcirkel? Nu finns chansen att 
komma med i norra Ålands bokcirkel! Bokcirkeln träffas fyra gånger 
under hösten 2022 och leds av Katarina Norrgård. Under hösten läser 
alla deltagare samma fyra böcker, en till varje träff. Första träffen 
blir vid Sunds bibliotek den 12 september kl. 18.30. Följande träffar 
hålls vid Finströms bibliotek, Saltviks bibliotek och sista träffen åter 
vid Sunds bibliotek. Hör av dig till sundsbibliotek@sund.ax om du är 
intresserad.

Tisdag 4 oktober

i festsalen, ingång via biblioteket

Greta Sundström och Birger Karlsson

bjuder på dragspelsmusik, blandade musikstilar, allt från folkligt 
till klassiska musikstycken.

Dragspelsparet Greta Sundström och Birger Karlsson; 
Greta kommer från Österbotten och Birger från Västerbotten. 
Dragspelet har följt dem båda från barnsben.
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Kommundirektören har ordet

 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
Utgivning Material lämnas senast
6 okt  28 sept
3 nov  26 okt
1 dec  23 nov

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

Vi är på väg mot höst och alla de rutiner som präglar i alla fall den kommunala hösten.
Det saknas inte utmaningar när man ska sätta sig ner och beräkna nästa års kostnader. En del-
orsak är förstås inflationstakten som enligt initierade källor senast varit så här hög på 1980-ta-
let, och det är svårt också för ekonomister och prognosmakare att enas om hur penningvärdet 
framöver kommer att förändras.  Klart är ändå att köpkraften urholkas, och det märks på olika 
sätt.

I så gott som varje tidning, artikel eller nyhetssändning matas vi med oro kring den kommande 
vinterns förväntade energibrist och vilka konsekvenser den månne kan ha för hushållen, för 
samhället och för de svagaste bland oss.   Sen finns det förstås också de som gnuggar händer-
na och kalkylerar med tre eller fyrdubbling av elpriserna under kommande vinter. 
Som alltid lönar det sig att vara rimligt förberedd för ökade energipriser, samtidigt tror jag att alla 
skulle vara betjänta av att det spriddes mindre oro kring vad som eventuellt kommer. Att ta ut 
kommande eventuella vedermödor i förskott är sällan någon bra lösning.

Finströms kommun behandlar budgeten för nästa år utgående ifrån den information som finns 
att tillgå. Stigande el, bränsle och matpriser kommer dessvärre att märkas i stort och smått och 
det är sannolikt att också kommunala avgifter kommer att behöva ses över inför nästa år.   

Ett arbete är också påbörjat med att ta fram en ny långsiktig verksamhetsplanering och vision för 
Finströms kommun. Tanken är att sätta övergripande mål för hur samhället och servicen skall ut-
vecklas, för att underlätta och bibehålla fokuset i de årligen återkommande budgetprocesserna. 
Ett arbete pågår också med att ta fram en ny delgeneralplan för Godby. Processen är i ett inle-
dande skede och det kommer att ges mera information vart efter processen fortskrider.  

Aktuell information hittas som vanligt på kommunens webbplats www.finstrom.ax

Det pågår också mindre projekt inom förvaltningen där syftet är att förenkla tillgången till service. 
Ett sådant är att Finströms webbplats www.finstrom.ax kommer att förnyas och publiceras i för-
nyad form under senhösten.  Fler kommunala tjänster kommer framöver att kunna ansökas på 
nätet genom den e-tjänstmodul som kommer att tas i bruk. 

Trevlig höst!

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



3

Bibliotekets öppethållning

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

Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21

Bibliotekets telefonnr 
+358 018 431 549

Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

Ungdomsgården i Godby

Öppethållningstider

Onsdagar 14.30-16.00 för åk 5-6
Onsdagar 18.30-21.30 för åk 6-9

Torsdagar 14.30-16.00 för åk 3-4
Torsdagar 18.30-21.30 för åk 6-9

Fredagar 12.30-16.00 för åk 5-9
Fredagar 19.00-22.00 för åk 7-9

Ungdomsgårdens lokal finns 
i Olles Els tidigare butikslokal. 

Telefon direkt till Ungdomsgården: 
+358 0457 3454026.

Ungdomsgården Godby finns också 
på Facebook

Bokrea på Finströmsböcker

20 euro  10 euro

Paketpris 25 euro

Gratisbok till kommunens 2-åringar 
hämta en bokgåva från biblioteket

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

Bibliotekets nyförvärv publiceras månadsvis på kom-
munens hemsida

https://www.finstrom.ax/kultur-och-fritid/bibliotek/
nya-bocker

Utställningar 2023

Nästa års utställningsschema i biblioteket 
planeras under hösten. Om någon vill anmäla sitt 

intresse går det bra att höra av sig till biblioteket. 
Vi försöker variera konst, hantverk och specialsam-

lingar av olika slag.
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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 eller direkt 
till biblioteket.
- 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 revi-
sions-/verksamhetsgranskningsberättelse har lämnats in för senast avslutat verksamhetsår.

September månads utställning i biblioteket

Bondeliv - fotoutställning av Annelie Söderbo

Annelie flyttade från Sverige till Åland 2015. Annelie har fotograferat sedan hon var barn och när 
de digitala kamerorna kom så har hon utvecklat sitt fotograferande. Det hon fotar mest är natur, 
vackra vyer, kor och blommor. 
Utställningens bilder är tagna i Finström där hon har varit bosatt i Pålsböle. De flesta bilderna är 
tagna 2019-21, en del är något äldre.

I Sverige har hon haft bilder med på lite olika utställningar samt även haft en egen utställning på 
Kulturhuset i Haninge, här har hon haft med bilder på Obscuras årsutställning.
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ALANDICA
Ekström, Kjell, Helmi
Ekström, Kjell, Staden Mariehamn sedd 
med konstnärsögon
Getakrönikan. 5
Hellberg, Anders, Åland
Kunttu, Sanna-Mari, Vandra på Åland
Med doft av 100 kryddor

ROMANER
Hellberg, Åsa, Inte utan min syster
Iggulden, Conn, Atens beskyddare
O’Flanagan, Sheila, På egna ben
Rimmer, Kelly, De som överlevde

DECKARE & THRILLERS
Bolton, Sharon J, Pakten
Horst, Jørn Lier, Gränslös
Jansson, Anna, Tala med de döda
Meyer, Deon, Mörk flod

LJUDBOK
Jungstedt, Mari, Andra sidan månen
Sarenbrant, Sofie, Själsfränden

Augusti månads nyförvärv i biblioteket
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FANNY & de fyrtiofem första

En fiktiv dokumentär – en talkshow – en satirisk cabaret. 
En intressant berättelse och en rolig teaterföreställning om en av Ålands största märkeskvinnor 
- och om de 45 första kvinnorna i Ålands Lagting.  
 
”Jag ska skriva en text som presenterar den enda kvinnliga lagtingsledamoten i Ålands första lagting 
för en bredare publik. Fanny, alltså. Det jag först av allt märker att det inte alls börjar där, vid Ålands 
första lagtingsval och självstyrelsen. Det börjar mycket tidigare, och Fanny är ingen duvunge när hon 
blir invald. Hon har levt ett rikt och spännande, och också politiskt uppoffrande liv i flera år redan när 
vi kommer så långt i historien som till år 1922. Fanny överraskar mig gång på gång. Hon är så mycket 
mer än det jag fått veta; hemslöjd, hushållsskola och förstklassig djuravel i all ära, men det är Fannys 
personliga mod och integritet som är särskilt imponerande. I många frågor vågar hon stå för sina 
personliga synpunkter i såväl blåsväder som motvind. Ännu i dag, mer än 75 år efter hennes död, 
känns hennes åsikter många gånger relevanta.”
Carina Karlsson

Text:  Carina Karlsson & Pekka Sonck.     
I rollerna: Therese Karlsson & Gun Sjöroos
Musiker: Greta Sundström & Nicklas Lantz      
Regi: Pekka Sonck. 
Tonsättning: Nicklas Lantz
Scenografi: Ulrika Kjeldsen     
Producent: Marika Sundqvist 
 

Breidablick

Torsdag 8 spetember

kl 19.00

Föreställningen är cirka 75 minuter
 utan paus. 

Gratis inträde

Välkomna!
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 Kommunens Fritidsaktiviteter för åk 1-9 
 hösten 2022 och våren 2023   
 
 

 
 
 
Måndagar 
14.30-15.30 Simning/Styrketräning för åk 7-9 i Godbyhallen. Ledare Elvira Jansson. 
14.30-16.00 Prova på sporter åk 5-9, 1 gång i månaden per grupp, grupperna fördelas enligt 
åk 4-6 och den andra gruppen åk 7-9, Ledare Anders Berndtsson. Närmare information 
kommer löpande på Facebook Finströms Kommun fritid samt Ungdomsgården i Godby Facebook. 
 
Tisdagar 
15.00-16.00 Starka Barn/Öppet hus åk 1-2 i Godbyhallen. Ledare Anders Berndtsson.  
 
Onsdagar 
15.00-16.00 Öppet hus åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Mattias Andersson och Anders Berndtsson. 
14.30 -16.00 Ungdomsgården för åk 5-6 (ingen anmälan behövs, startar 24 augusti) 
18.30-21.30 Ungdomsgården för åk 6-9 (ingen anmälan behövs, startar 24 augusti) 
 
Torsdagar   
13.00-14.00 Simning åk 1-2 i Godby simhall. Ledare Anders Berndtsson. 
14.30-16.00 Ungdomsgården åk 3-4 (ingen anmälan behövs, startar 25 augusti) 
18.30-21.30 Ungdomsgården åk 6-9 (ingen anmälan behövs, startar 25 augusti) 
 
Fredagar  
12.45-13.45 Simning åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Anders Berndtsson och Mattias Andersson. 
14.30-15.30 Simning/styrketräning för åk 7-9 i Godbyhallen. Ledare Johan Påvals. 
12.30-16.00 Ungdomsgården öppen för åk 5-9. (Första fredagen blir den 26 augusti, ingen anmälan behövs) 
19.00-22.00 Ungdomsgården öppen för åk 7-9 . (Första fredagen blir den 26 augusti, ingen anmälan behövs) 
 
Fritidsaktiviteter arrangerade av föreningar och församlingen 
Måndagar 
12.30-14.15 Kyrkis, pyssel o lek för åk 1-3 i Mikaelsgården. Ledare Denise Andersson. Start den 5 september. 
Anmälningar till Denise på telefon 040-8433830. 
14.30-16.00 Kyrkis,pyssel och lek för åk 4-6 i Mikaelsgården. Ledare Denise Andersson. Start den 5 september. 
Anmälningar till Denise på telefon 040-8433830. 
 
Tisdagar 
18.30-20. Luftgevärsskytte på Breidan för åk 1-9 (start 27.09 och därefter varannan vecka). Ledare från FJVF. 
18.30-19.30 Finströms sjöscouter åk 2-3 vargungar . 
Anmälan till Ledare Madeleine Harms och Åsa Möller  www.finstromssjoscouter.wordpress.com 
 
Onsdagar 
14.30-16.00 Musikalverksamhet för åk 1-6 i Mikaelsgården.. Ledare Katrine Gwardak. Start den 7 september. 
Anmälningar till Katrine på telefon 040-7784400. 
18.30-20.00 Finströms äventyrsscouter åk 4 och uppåt. 
Anmälan till Ledare Fredrik Erlandsson. www.finstromssjoscouter.wordpress.com 
 
Samtliga aktiviteter startar den 1 september och slutar 1 maj. (förutom de aktiviteter som angivits inom 
parentes). Kom ihåg att följa oss på Facebook på Finströms Kommun fritid samt Ungdomsgården Godby. 
Anmälningar: till Anders Berndtsson på anders.berndtsson@finstrom.ax. 
Terminsavgift: två första gångerna är ”prova på”.  Har man deltagit tre eller flera gånger debiteras terminsavgift 
på 20 euro/aktivitet för höstterminen 2022. För syskon på samma aktivitet 36 euro/termin.  
Om du är intresserad av några andra aktiviteter än ovanstående vänligen kontakta fritidsledaren. 
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Höstens aktiviteter för seniorer vid Folkhälsan på Åland. 

Du är välkommen att delta oavsett i vilken kommun du bor. Håll även utkik efter nya kurser, 
aktiviteter och evenemang under hösten. Du hittar information om vad  
som är på gång på Folkhälsan på Ålands hemsida, Facebook sida samt i lokaltidningarna under 
föreningsinfo. Nedanstående aktiviteter hålls i Mariehamn. 

Styrka och balans för dig med synskada. Måndagar 12.9-5.12. Kl. 13-13.45. 12 ggr Kostnadsfritt. 

Vattengympa för seniorer. Måndagar 12.9- 28.11. Kl. 13-14. 12ggr. Kostnad 108€. 

Pilates för seniorer. Måndagar 29.8-21.11. Kl.13-14. 12ggr. Kostnad 102€. 

Sittgymnastik. Tisdagar 6.9-29.11 kl. 10 – 10.45. 13ggr.  Kostnad 91€. 

Månadsträffen. En tisdag i månaden. Kl. 11.30-14.00.Trevlig social samvaro med olika program där vi 
också äter lunch tillsammans på egen bekostnad. Vid behov, 
subventionerad transport till och från träffen. Ingen deltagaravgift. 

Stolyoga för seniorer. Onsdagar 21.9- 14.12 Kl. 10- 10.45. 12ggr. Kostnad 96€ 

Starka kvinnor 70+. Onsdagar 14.9- 7.12. Kl. 10- 10.45. 12ggr. Kostnad 96€. 

Balans- och styrketräning för seniorer. Onsdagar 14.9- 7.12. Kl. 13-14. 12ggr. Kostnad 102€ 

Samtalsgrupp för seniorer: ”Bron till psykiskt välbefinnande”. Onsdagar 14.9-16.11. 10ggr Kl. 13-ca 
15.00. Kaffekostnad 2€/gång. 

Starka seniorer. Torsdagar 15.9-8.12. 12ggr. Kl. 11.15-12.00. Kostnad 96€. 

Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej mot hörselnedsättningar). Torsdagar 22.9-24.11. Kl. 10.00-
11.30. 10ggr. Kostnad 80€. 

Starka kvinnor 70+. Fredagar 16.9- 9.12. Kl. 10.30-11.15.12ggr. Kostnad 96€. 

Yoga för seniorer. Fredagar 16.9- 2.12. Kl. 9- 10.15 eller 10.30- 11.45. 12ggr. Kostnad 108€. 

Balans – och styrketräning för seniorer –Lugnare tempo! Fredagar 16.9- 9.12. Kl. 12 – 13. 12ggr. 
Kostnad 102€. 

Kreativ rörelse för seniorer. Fredagar 2.9-25.11. Kl. 14-15. 12 ggr. Kostnad 102€. 

OBS! Du kan anmäla dig till ovanstående kurser från och med 15.8 kl. 10.00. Telefon 018- 
527043 eller 018 -527063.  
Du kan även anmäla dig till kurserna på ”Folkhälsan på Åland”s hemsida: 
https://www.folkhalsan.fi/aland/   

HERRliga gruppen, se din lokaltidning efter datum för träffar! Håll även utkik efter lunchgruppen 
som är under planering. 

Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta 
meningsfulla aktiviteter även utanför Folkhälsan. Hjälpen är kostnadsfri. 
Tveka inte att höra av dig med frågor till aktivitetslots Annette Hagman tfn 527063, e-post: 
annette.hagman@folkhalsan.ax.  För övriga frågor kontakta koordinator  
för äldre och hälsa tfn 018- 527043 erika.borenius-kankkonen@folkhalsan.ax 
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Folkhälsan i Finström ordnar under höstterminen fyra tillfällen:

Fri lek & rörelse för barn och vuxna 
tillsammans

    Söndag 11 september kl. 11-12
    Söndag 16 oktober kl. 11-12
    Söndag 20 november kl. 11-12
    Söndag 11 december kl. 11-12

Platsen är Godby högstadieskolas gymnastiksal och syftet är att under fria former få röra på 
sej och ha roligt tillsammans. Olika redskap kommer att finnas framplockade. En person från 
Folkhälsan finns på plats men leken sker fritt utan ledare. Medföljande vuxen ansvarar över 
sitt/sina barn. Det krävs ingen anmälan och tillfällena är gratis. Ingen åldersgräns, alla är 
välkomna. 

Vid frågor kontakta Susanna Koskinen tel. 040 5447001

Bli gärna medlem i Folkhälsan i Finström vilket möjliggör att hälsofrämjande aktivite-
ter för barn och vuxna kan ordnas. Medlemsavgiften är 10 €/år och betalas till konto 
FI7566010001111491. Fyll i namn, adress, mailadress samt födelseår i meddelanderutan så 
får du tidningen ”Folkhälsan” som utkommer sex gånger i året. 

Trollebo

Vi söker Inhoppare vid sjukfrånvaro och semes-
trar till Gruppfamiljedaghemmet Trollebo.
Vi är en liten enhet som har barn mellan 1-3 år 
och håller till i en lägenhet på Tistelgränd 4D 
där vi har plats för 8 barn.
Kontakta Sarah vid intresse på 
sarah.sandell@finstrom.ax 
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VVÄÄLLKKOOMMMMEENN  TTIILLLL         

RROOSSEENNGGÅÅRRDDSS  DDAAGGVVEERRKKSSAAMMHHEETT!!  

–

–
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29 augusti - 4 september

Måndag  Pasta med skinksås 
Tisdag  Chili con carne med ris
Onsdag  Strömmingsflundra med dill 
  smör och potatismos
Torsdag  Kålsoppa med köttfärs
Fredag  Sjömansbiff
Lördag  Janssons frestelse
Söndag Rimmad carré med äppel  
  och purjo

5 - 11 september

Måndag  Ugnskorv med potatismos
Tisdag  Kalops och potatis
Onsdag Stekt abborre med citronsås  
  och potatis 
Torsdag Kycklingsoppa med linser
Fredag  Pannbiff med pepparsås och  
  klyftpotatis
Lördag  Sill, ägg, gräddfil och potatis
Söndag Burgundisk köttgryta med ris

12 - 18 september
 
Måndag  Kyckling med ajvar o fetaost
Tisdag Köttbullar, brunsås o potatis
Onsdag Torsk med vittvin och saff 
  ran, ris och baguette
Torsdag Korvsoppa, bröd o efterrätt
Fredag  Fläskfilé a la Solvik
Lördag  Bakad potatis med räkröra
Söndag  Örtmarinerad rostbiff med  
  varm potatissallad

19 - 25 september

Måndag  Pasta carbonara med sid 
  fläsk och ärter
Tisdag  Dillkött, potatis
Onsdag  Fiskgryta i ugn med strim 
  lade grönsaker, potatis
Torsdag Ärtsoppa, bröd och plättar
Fredag  Schnitzel med ädelostcréme  
  och rödbetor
Lördag Kallrökt laxpaj
Söndag  Porterbrässerad fläskcarré ,  
  potatisklyftor
   
26 september - 2 oktober

Måndag  Indisk kycklinggryta med  
  gult ris
Tisdag  Skinkfrestelse
Onsdag  Rödspättarullader i peppar 
  rotssås, potatis
Torsdag  Köttfärssoppa, bröd och  
  efterrätt
Fredag  Biff Stroganoff, ris o potatis
Lördag  Mandelfisk, sås och potatis
Söndag  Stek med sås och potatis-  
  palsternacksmos

3 - 9 oktober

Måndag Kåldolmar, sås och potatis
Tisdag Raggmunkar med ugnsfläsk
Onsdag Inkokt lax med potatis
Torsdag Potatis- och purjolökssoppa
Fredag Sjömansbiff
Lördag Marockansk fisk med smak 
  rika kryddor och citron
Söndag Kycklinglår med currymajon 
  näs och ris

ROSENGÅRD

Ansvarig vårdare Anette Jansson Tel 431 588

Vårdpersonal Tel 431 580

Ansvarig kock Marie Bamberg Tel 431 585

ROSENGÅRDS MATLISTA September 2022

Äldreomsorgsledare Jana Andersson Tel 431 581

Dagverksamhetsledare 
Ann-Marie Enkvist-Pettersson 
Tel 431 582

KONTAKTLISTA
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TYCKER DU OM ATT HANDARBETA? 

800 virkade och stickade kramdjur har sedan 2017 skänkts till Ålands 
Centralsjukhus’ barnavdelning för att delas ut till barn som har en jobbig tid på 
sjukhuset. 

  
I föreningen Vårt hjärtas regi finns en handarbetsgrupp som träffas 1 gång/ 
månad. Då utbyter vi ideér, handarbetar, fikar och har trevligt. Vi träffas i 
Handicampens lokaler på Skarpansvägen i Mariehamn (6.9, 4.10, 1.11 och 
29.11 kl 19). Föreningen bekostar materialet och bjuder på fika. 

Nu hoppas vi att det finns intresse för en ”filial” på norra Åland. 

Vi träffas måndag 3 oktober kl 15 i Finströms bibliotek. Ta med virknål eller 
stickor. Vi har mönster, garn och fika. 

-ligt välkomna! 

Kontakta verksamhetsledare Catrin Schönberg  

Mobil: 0457-342 83 00 eller mail: info@hjarta.ax  

eller Philippa Dunderfelt 040-745 55 28 för mer info 

VILT PÅ VÄG
Anmäl alltid en viltolycka. Ring 112. 
Möjligheter till organiserat eftersök 
med hund finns. Använd detta om 

olyckan är framme.
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 K Y R K A N    I    F I N S T R Ö M  
 

FÖRSAMLINGSUTFÄRD TILL FÖGLÖ SÖNDAGEN DEN 4.9 
Vi åker till Föglö där vi deltar i högmässan, äter på Carlsro och ser oss omkring. Bussen går från Geta  
kl. 9.30. Det går att stiga på längst vägen mot Godby. Återfärd med Skarven från Degerby kl. 18.30. 
 

Resan inkl. mat kostar 40 euro. Anmälan till diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463 senast den 1.9. 
 
 FÖRSAMLINGENS GRUPPER SOM STARTAR I HÖST 

Här listas ett urval av församlingens verksamhet, främst det som sker i Finström.  Information  
om verksamheten i Geta, Sund och Vårdö finns på norraalandsforsamling.ax 

 
SÅNG FÖR BARN 
 
 

För årskurs 1-6 onsdagar kl. 14.30-16 i Mikaels-
gården. Taxi går från Källbo skola till Mikaelsgården 
och tillbaka till Godby efter verksamheten.  
 

Den som går på eftis kan komma till taxin från eftis. 
Om man slutar skolan tidigare och inte går på eftis 
kan man kontakta Katrin, så hittar vi en lösning. 
 

Ledare är Katrin Gwardak. Anmälan till Katrin tel. 
040-7784400. Gruppen börjar den 7.9. 
 

KYRKIS 
 

KYRKIS FÖR YNGRE BARN (ÅK 1-3) 
 

I Mikaelsgården måndagar kl. 12.45. Start den 5.9. 
Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo efter 
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans 
med Denise Andersson. Anmälan till Denise tel. 040-
8433830 eller på norraalandsforsamling.ax. 
 

KYRKIS FÖR ÄLDRE BARN (ÅK 4-6) 
 

I Mikaelsgården måndagar kl. 14.45. Start den 5.9. 
Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo efter 
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans 
med Denise Andersson. Anmälan till Denise tel. 040-
8433830 eller på norraalandsforsamling.ax. 
 
FAMILJEKAFÉ 
I FÖRSAMLINGSHEMMEN PÅ NORRA ÅLAND 
 

Mikaelsgården i Finström tis. kl. 10. Start den 13.9. 
 

Sunds församlingshem tis. kl. 10. Start den 6.9 
 

Geta församlingshem ons. kl. 10. Start den 14.9. 
 

Vårdö församlingshem ons. kl. 10. Start den 7.9 
 

Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare: 
Diakon Maria Sjölund och diakoniassistent Emma 
Björklund.  
 
KAFÉ KOM MED 
 

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården 
torsdagar kl. 13.  Den som behöver taxi ringer till 
diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463. Vi börjar 
den 8.9 

HERRLUNCH I FINSTRÖM 
 

I Mikaelsgården den 30.9. kl. 12. Samvaro och mat. 
Diakon Maria Sjölund berättar mera, tel. 0457-
3613463. 
 
MIKAELSKÖREN 
 

Torsdagar kl. 19 i Mikaelsgården. Start torsdagen 
den 8.9. Nya sångare är välkomna med. Om du 
undrar något om kören ring då och fråga kantor 
Johanna Evenson, tel. 040-1695988. 
 
KÖREN SPIRIT 
 

Kör med ungdomligare repertoar som övar i Sunds 
församlingshem på torsdagar. Körledaren John-
Adam Sjölund ger närmare upplysningar, tel. 045 
734 51977  
 
SKRIFTSKOLAN  
 

Skriftskolan börjar med inskrivning:   

mån. 5.9 kl. 19 i Geta församlingshem 
tis. 6.9 kl. 19 i Finström, Mikaelsgården 
mån. 12.9 kl. 19 i Sunds församlingshem 
tis. 13.9 kl. 19 i Vårdö församlingshem 
 

Brev med information skickas till alla i den aktuella 
åldern. Den som inte tillhör församlingen får inget 
brev. Om man ändå vill ha information kan man 
ringa till Ingrid Björkskog, tel. 0400-614839.  
 
GUDSTJÄNSTGRUPPEN 
 

Tillsammans förbereder vi söndagens högmässa. Vi 
samlas första gången den onsdagen den 14.9 kl. 
18.30 i Mikaelsgården och gör tillsammans upp en 
plan för hösten. Jon Lindeman svarar på frågor, tel. 
0400-951734. 
 
DIAKONINS DAG 
 

Sopplunch med lite program i Jomala Olofsgården 
den 1.9 kl. 12, med anledning av diakonins 150-
årsjubileum i Finland. Kostar 5 euro
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F I N S T R Ö M 
 

S U N D G E T A V Å R D Ö 
 

Söndagen den 4.9 firar vi ingen gudstjänst i våra egna kyrkor, utan åker på församlingsutfärd till 
Föglö och firar gudstjänst där. Se skild annons om utfärden. 
 

 11.9 kl. 11 
Fjortonde sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, John-Adam 
Sjölund. 

11.9 kl. 11 
Fjortonde sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evenson. 

 

18.9 kl. 11 
Femtonde sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, Johanna 
Evenson 

  18.9 kl. 11 
Femtonde sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Outi Laukkanen, Marina 
Sapronova 

25.9 kl. 19 
Sextonde sönd. e. 
pingst 
Mässa med sånger 
från Taizé 
Ingrid Björkskog, Johanna 
Evenson. 

25.9 kl. 11 
Sextonde sönd. e. 
pingst 
Internationell 
högmässa 
Outi Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. 

25.9 kl. 11 
Sextonde sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, Johanna 
Evenson. 

 

2.10 kl. 11 
Mikaelidagen 
Högmässa 
Mikaelskören medverkar. 
Vi sjunger den medeltida 
Mikaelssekvensen från 
Finström. Åsa Ringbom 
berättar efter mässan. 

  2.10 kl. 11 
Mikaelidagen 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, John-
Adam Sjölund. 

 9.10 kl. 11 
Artonde sönd. e. pingst 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, John-Adam 
Sjölund. 

9.10 kl. 11 
Artonde sönd. e. pingst 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evenson. 

 

Diskussioner mellan de olika delarna av församlingen om framtidens gudstjänsttider har hållits under 
det gångna halvåret. Troligtvis kommer gudstjänsttiderna att ändras under oktober så att arbetet kan 
samordnas bättre. Enligt nu liggande förslag kommer gudstjänsten i framtiden att börja kl. 10 i Sund, 
kl. 11 i Geta, kl. 12 i Finström och kl. 14 i Vårdö.  
 
 
 
 

norraalandsforsamlng.ax 


