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Tidens Brus
Musikgruppen består av Kjell Frisk, Catherine Grönberg Frisk, 
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Gruppen bjuder på nordiska sjömanssånger och folksånger

Måndag 10 oktober kl 18.30
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Gratis inträde!

Välkomna!

     Arrangör: Tidens Brus, Kultur & Fritid
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 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

3 nov  26 okt
1 dec  23 nov

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

Kommundirektören har ordet

Nedsatt sikt

Att dra upp riktlinjer inför framtiden just nu är lite som att navigera i mörker på oupplysta farleder, 
utan tekniska hjälpmedel och utan belysning. 
Först gäller det att låta ögonen vänja sig vid mörkret, att acceptera det och att inte förfäras över 
det. Gör du inte det så har du ingen möjlighet att se det lilla syns av horisonten och konturerna 
av omgivande holmar och skär.
Det gäller också att låta bli att bländas av plötsliga ljussken och andra distraktioner, och att hålla 
blicken och riktningen tydligt åt det håll som man vill färdas. Tittar du inte tillräckligt långt fram så 
mister du garanterat överblicken över situationen.  
Helst ska målet för färden vara klart, och är ni flera i båten så vill det till att samarbetet fungerar 
och att ansvarsfördelningen är klar redan innan man ger sig av. 

Om vi lämnar liknelsen därhän för en stund och återgår till förutsättningarna för kommunen, 
landskapet, nationen, osv. så kan vi för det första konstatera att även om sikten framåt just nu är 
dålig så är det inte egentligen något nytt. Vi har över tid varit tvungna att revidera våra framtids-
planer, men vi har kanske under en lite längre tid vant oss vid att det ska vara god sikt förut. 
Få av oss har förmågan att se in i framtiden. Även om det kanske är svårare än på länge att för-
utsäga sådant som nästa års kostnadsökningar så är det nu viktigare än på länge att våga vara, 
våga göra och att våga blicka framåt. Att våga planera rutten, även om vi vet att den kan komma 
att revideras under vägen, och inte bara ligga still och avvakta bara på grund av att sikten inte är 
den bästa.

Det tycks också vara alldeles för lätt att inte våga styra den egna skutan, inte ta det ansvar som 
man getts, att ta skydd bakom påståenden om att makten egentligen finns någon annanstans, 
att någon annan egentligen bestämmer över oss.
Det är också alldeles för lätt att fastna i motsättningar och ägna all energi åt att indigneras över 
de som inte tycker som en själv och att energiskt deklarera den egna åsikten eller uppfattningen. 
I konkreta ordalag så skyller kommunen gärna på landskapet, och landskapet skyller inte så säl-
lan på riket när något inte är helt som man skulle önska. 
Och det är det ju i ärlighetens namn ganska ofta.

Det är ändå min fasta övertygelse att vi inte löser något genom att ägna all energi åt att önska 
oss att det ska bli en stilla och vacker gryning med siktigt väder. 
Det gäller att ta sig framåt också under rådande förutsättningar, må det sen vara mörker, dimma 
eller storm, och att tillsammans hantera det som kommer emot. 
Vi är alla på ett eller annat sätt ansvariga för framdriften. 

Trevlig höst!

Magnus Sandberg
kommundirektör
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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
Höstlovsstängt

fredag 21 oktober

Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21

Bibliotekets nya telefonnr 
+358 018 431 549

Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

Ungdomsgården i Godby

Öppethållningstider

Onsdag kl. 14.30 - 16.00 för åk 5-6
Onsdag kl. 18.30 - 21.30 för åk 6-9

Torsdag kl. 14.30 - 16.00 för åk 3-4
Torsdag kl. 18.30 - 21.30 för åk 6-9

Fredag kl. 12.30 - 16.00 för åk 5-9
Fredag kl. 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

Bibliotekets nyförvärv publiceras 
månadsvis på 

kommunens hemsida
https://www.finstrom.ax/kultur-och-

fritid/bibliotek/nya-bocker

BOKLOPPIS

Kom och fynda 
bland bibliotekets avskrivna böcker!

Specialpris 3 böcker för 1 euro 
annars 50 cent styck

Måndag 10 oktober dukar vi upp
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Oktober månads utställare i biblioteket

”Hej på er!

Marina Jansson, Bastö, här och efter att för 
runt 10 år sedan fått möjlighet att testa akryl 
på Ålands Folkhögskola så är det just nu min fa-
voritfärg att arbeta med, till porträtt och annat 
i ”svartvitt och andra nyanser”.

Har ingen ateljé, men ett fönster mot öster så 
har hjälp av ljuset som lyser in en stund på för-
middagarna. Lever med värk och trötthet sedan 
lång tid tillbaka så skapandet sker just på för-
middagarna en stund bara, helst efter morgon-
kaffet.

Även om det för mig funkar att stå och måla 
bara en stund i gången, så med tålamod men 
under längre tid så blir det ändå resultat till slut 
vilket är viktigast.

Har inför den här utställningen kombinerat lite 
akryl, textil, fiskelina mm och tror det här kom-
mer att utvecklas till mera i samma stil i framti-
den, för ideér finns, så med tid och tålamod till 
då bara..

Ha det bra!

/marinaj : ) ”

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 revisions-/
verksamhetsgranskningsberättelse har lämnats in för senast avslutat verksamhetsår.
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Information från Finströms  
kommunaltekniska AB 
Kom ihåg att läsa av era vattenmätare! Kommunen har skickat 
ut mätarkort som ska ha vart avlästa innan den 30 september. 

Läses dom inte av under året så kommer en avgift för oavläst 
mätare att debiteras. 

Byte av vattenmätare 

Bolaget kommer att mer systematiskt byta ut gamla vattenmä-
tare. För resterande del av 2022 kommer bolaget att fokusera 
sig på byarna Stålsby, Tjudö, Pettböle och Västanträsk. När det 
är er tur så kommer ni få ett brev i brevlådan med en föresla-
gen tid för bytet och instruktioner för hur ni ska kontrollera 
installationen. 

Inspektera nuvarande installation 

Vem har ansvar för vad? Den så kallade förbindelsepunkten, 
där din fastighets servisledningar ansluts till kommunens VA-
ledningsnät, utgör gränsen mellan ditt och kommunens an-
svarsområde. Som fastighetsägare ansvarar du för ledningar 
och VA-installationer innanför förbindelsepunkten – med un-
dantag för själva vattenmätaren. Den äger och ansvarar kom-
munen för. 

Vattenmätares användare ansvarar för installationen. 

Mätaren måste vara installerad med backventiler och avstäng-
ningskranar för enkel avläsning och byte av mätaren, annars 
är inte installationen godkänd. 

För att kunna byta din vattenmätare så enkelt och säkert som 
möjligt behöver vi din hjälp att inspektera din nuvarande 
vattenmätarinstallation och att åtgärda eventuella brister in-
nan vi kommer till dig: Kontrollera: 

• Att vattenmätaren är monterad vågrätt i en konsol, fast 
förankrad i väggen* 

• Att utrymmet runt vattenmätaren är åtkomligt. Vi be-
höver en öppen yta på minst 1 kvadratmeter kring 
vattenmätaren för att kunna utföra bytet. 

• Att ventilerna före och efter vattenmätaren håller tätt. 
Testa en ventil i taget: 

a. Stäng av en ventil. 

b. Öppna sedan en kran i huset. Kommer det inte något vatten 
ur kranen, så är ventilen tät. 

Om ventilerna har någon av beteckningarna LK580 eller LK581 
borde du byta dessa då de i omvärlden visat sig vara opålitliga. 

Åtgärda konsol och icke godkända ventiler 

Om din mätare är monterad utan väggkonsol och om ventiler-
na inte håller tätt eller inte är godkända, ber vi dig att avboka 
tiden och rådgöra med en VVS-installatör för åtgärder innan 
byte av vattenmätaren. Har ni järnrör i vattenintaget rekom-
menderar vi starkt att även detta byts till plast på grund av 
den stora läckagerisken. 

Renoveringsarbetena bör berättiga till hushållsavdrag i be-
skattningen. 

Ni kan läsa mer om vattenmätaransvaret på webbsidan 
https://tukes.fi/sv/produkter-och-tjanster/matinstrument/
forbrukningsmatare/vattenmatare 

*A=serviceutrymmesbredd, B= serviceutrymmeslängd, 
C=avstånd till vägg, H=serviceutrymmeshöjd, 
h=installationshöjd mätare 

För att bedöma utrymmesbehovet kan följande 

Vattenmätar- A  B  C  H  h 

m3/h mm mm mm mm mm 

Q < 10 >60 >800 >60 >1600 150-1000 
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31 oktober-6 november
Måndag  Kassler med ananas och chili, ris
Tisdag  Spaghetti med köttfärssås
Onsdag  Stekt fläsk och potatis
Torsdag  Fisksoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Biff stroganoff
Lördag  Janssons frestelse
Söndag  Glaserad griscarré med grädd-  
  sås och morötter

ROSENGÅRD
KONTAKTLISTA

ROSENGÅRDS MATLISTA Oktober 2022

3-9 oktober
Måndag Kåldolmar, sås o potatis 
Tisdag  Raggmunkar m ugnsfläsk 
Onsdag  Inkokt lax med potatis
Torsdag  Potatis- och purjolökssoppa m  
  bacon, bröd och efterrätt
Fredag  Sjömansbiff
Lördag  Marockansk fisk med smakrika  
  kryddor och citron
Fredag Kycklinglår med currymajonnäs  
  och ris

10-16 oktober
Måndag  Korvstroganoff med potatis
Tisdag  Köttfärslimpa med svampsås  
  och potatis
Onsdag Stekt torsk med örtsmör och  
  morötter
Torsdag Gulaschsoppa, bröd och efter- 
  rätt
Fredag  Hackad fläskfilébiff med vispad  
  creme fraiche och röstipotatis
Lördag  Citronfisk med potatis
Söndag Tjälknöl med vitlökspotatis och  
  balsamicosås

17-23 oktober
Måndag  Hemgjorda kycklingnuggets  
  med sweetchilidipp och ris
Tisdag  Leverlåda med lingon 
Onsdag Laxfjäril med gräddfilssås och  
  potatis
Torsdag Mixad höstsoppa med bacon  
  och ädelost
Fredag  Rotmos med rimmad griscarré
Lördag  Panerad rödspätta med remou 
  ladsås 
Söndag  Köttbullar med gräddsås och  
  potatis

24-30 oktober
Måndag Stuvade makaroner och korv
Tisdag  Köttgryta med svamp och rot 
  selleri
Onsdag  Strömmingsflundra med brynt  
  smör och potatismos
Torsdag  Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Bogfläskrullader med äppel och  
  purjo, sky och potatis
Lördag Fish & chips
Söndag  Pannbiff medstekt lök o potatis

Äldreomsorgsledare Jana Andersson Tel 431 581 Vårdpersonal Tel 431 580
Ansvarig vårdare Anette Jansson Tel 431 588  Ansvarig kock Marie BambergTel 431 585
Dagvårdsledare Ann-Marie Enkvist-Pettersson 
Tel 431 582

 

VVÄÄLLKKOOMMMMEENN  TTIILLLL         
RROOSSEENNGGÅÅRRDDSS  DDAAGGVVEERRKKSSAAMMHHEETT!!  
Verksamheten riktar sig i första hand till Dig  
som är ålderspensionär, bor ensam och  
känner dig isolerad. 
Övriga som är i behov av sysselsättning  
Kontakta KST Tel: 018 – 532800 
 
Varierande aktiviteter ordnas måndag – 
torsdag. Vid behov ordnar kommunen taxi som 
hämtarupp hemifrån. 
Ny grupp för dig som inte tidigare deltar i 
dagverksamheten. Måndagar kl 13-15 jämna 
veckor. Social samvaro, aktivitet och kaffe. 
 
Herrträff torsdag 13 och 27 oktober 
kl 11.30-14.30. Lunch, aktivitet och kaffe. 
 

Musikunderhållning och kaffe  
Måndag 17.10 kl 17.30 Spelevinkarna spelar. 
Fredag 28.10 kl 13 Greta Sundström och Birger 
Karlsson med dragspel OBS! Nytt datum. 
OBS! Anmäl dig dagen innan senast kl 12. 
 

Berdina klädförsäljning       
Tisdag 8 oktober kl 10-13 
 
För närmare information och anmälningar 
Ann-Mari Enqvist-Pettersson 
Dagverksamhetsledare Tel: 018-431582 
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Salong Strix 

Salongen för både honom och henne. 
Vi finns i Godby Center - Mitt på Åland. 
Vi välkomnar både gamla och nya kunder. 

Följ gärna vår facebooksida ”Salong Strix”, 
där kan du förutom att se uppdateringar med 
lediga tider samt kontakta oss för att boka 
tid.
Självklart går det lika bra att ringa oss för 
tidsbokning på telefonnummer 018-41295

Malin och Alexandra önskar dig välkommen! 

Fri lek & rörelse för barn och vuxna tillsammans

    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. 

Gratis surfstöd

Folkhälsan på Ålands surfstöd 
finns på plats 

i Finströms bibliotek 
onsdag 26.10 kl. 18.30-19.30. 

Ta med den telefon, surfplatta eller 
dator du önskar få stöd i att avända. 
Vid frågor eller om du önskar få surf-
stöd i ditt hem kan du kontakta 

Annette Hagman
Aktivitetslots för seniorer
Stöd för närståendevårdare
Surfstödskoordinator

tfn: 018 527063 eller e-post: 
annette.hagman@folkhalsan.ax.
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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 5-6 
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 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  
18.30-21.30 Ungdomsgården för åk 6-9  
Torsdagar   
13.00-14.00 Simning åk 1-2 i Godby simhall. Ledare Anders Berndtsson. 
14.30-16.00 Ungdomsgården åk 3-4  
18.30-21.30 Ungdomsgården åk 6-9  
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.  
19.00-22.00 Ungdomsgården öppen för åk 7-9.  
 
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 
18.30-20.00 Brandkårsjuniorer för åk 4 och uppåt (start i september och varannan vecka). Ledare från 
FFBK, Elin Söderman www.ffbk.ax 
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. 



9

Höstlovsskoj i sund 

Torsdag 20 oktober kl. 10:00-14:00 

 
 
 
 
 
 

 
Plats: Samling vid Sunds skola kl. 10:00 

 
Alla elever i åk 3-6 på Norra Åland 

 
 
 

Vi kommer att prova på Judo på Klippan och leka roliga lekar inomhus & utomhus vid 
Sunds skola.  Lunchpaus utomhus då vi grillar korv.  

 
 

Anmäl dig till din kommuns fritidsledare per e-post. Meddela även eventuella       
matallergier. 

 
Kostnad: 5€  

 
 

Fritidsledare Johan (Saltvik) 0457 5300729  johan.pavals@saltvik.ax 
 
Fritidsledare Elvira (Sund) 0457 3459422  elvira.jansson@sund.ax 
 
Fritidsledare  Anders (Finström/Geta/Vårdö) 
0457 374 9849       anders.berndtsson@finstrom.ax
      
 
 
 
 
 

HHAA  IINNTTEE  TTRRÅÅKKIIGGTT  PPÅÅ  SSPPOORRTTLLOOVVEETT  22001133  ;;))  

Fritidsledarna på  Norra Åland: 
 

 
Finström/Geta/Vårdö Mattias Andersson 0457-75267385 mattias.andersson@finstrom.ax 
 
Sund                                          Elvira Jansson               0457-3459422              elvira.jansson@sund.ax   
                
Saltvik                    Johan Påvals  0457-5300729  johan.pavals@saltvik.ax 
 

DISCOSIMNING 
Fredagen den 11 november för åk 3-6 

Ålands Coolaste DISCO! 
 
 
 

Dj, Discolights, kompisar, kiosk... 
Insläpp kl. 18.00 och Hämtning 21.00 

  
INTRÄDE: 5€ 

(Max rek. Fickpeng: 10€) 
  

Anmälningar till din fritidsledare senast måndagen den  7 november 
OBS! Man bör ha egen fritidsförsäkring. 

PROVA PÅ SPORT i oktober för åk 5–9. 

Här kommer lite info om oktobers måndags aktiviteter för åk 5–6 och åk 7–9!

Måndagen den 10 oktober, för åk 5–6, åker vi och Bowlar till Idrottsgården i Mariehamn. Kost-
nad 10 euro/barn. Taxi avgår från Källbo skola 14.30 och barnen hämtas sedan kl. 16.00 av 
föräldrarna vid Idrottsgården.

Måndagen den 17 oktober åker vi och Bowlar på Idrottsgården. Det är för 
åk 7–9 som åker buss från skolan 14.30 till Tekniska Verket och går till Idrottsgården.
Kostnad 10 euro/ungdom. Alla hämtas kl. 16.00 från Idrottsgården eller tar sig hem med buss 
själva.

Anmälan sker till fritidsledaren
anders.berndtsson@finstrom.ax

Hoppas vi ses!
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K Y R K A N    I    F I N S T R Ö M  
 

MUSIK FÖR GLÄDJE OCH SORG  
SVENSK FOLKMUSIK PÅ NYCKELHARPA OCH FIOL 
Konsert i S:t Mikaels kyrka lördag 8.10 kl. 19.00 med bröderna Torbjörn Näsbom, 
nyckelharpa och Pär Näsbom, violin. Programblad: 15 euro. 
 
 
 

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, tel. 040-7784400.  
 
KYRKIS 
 

KYRKIS FÖR YNGRE BARN (ÅK 1-3) 
 

I Mikaelsgården måndagar kl. 12.45. Taxi går från 
Källbo skola och tillbaka till Källbo efter 
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans 
med Denise Andersson, tel. 040-8433830. 
 

KYRKIS FÖR ÄLDRE BARN (ÅK 4-6) 
 

I Mikaelsgården måndagar kl. 14.45. Taxi går från 
Källbo skola och tillbaka till Källbo efter 
verksamheten. Lek, pyssel och skoj tillsammans 
med Denise Andersson, tel. 040-8433830 

GUDSTJÄNSTGRUPPEN 
 

Tillsammans förbereder vi söndagens högmässa. I 
oktober samlas vi onsdagen den 12.10 och 26.10 kl. 
18.30 i Mikaelsgården. Jon Lindeman svarar på 
frågor, tel. 0400-951734. 
 
FAMILJEKAFÉ 
I FÖRSAMLINGSHEMMEN PÅ NORRA ÅLAND 
 

Mikaelsgården i Finström tis. kl. 10.  
 

Sunds församlingshem tis. kl. 10.  
 

Geta församlingshem ons. kl. 10.  
 

Vårdö församlingshem ons. kl. 10.  
 

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, 0457-3613463 
 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE DEN 20.11 
 

I höst hålls val till kyrkofullmäktige i Norra Ålands församling. Valet förrättas i Finströms kyrka  
söndagen den 20.11 kl. 11-20. Valförrättningen inleds med högmässa. 
 

Förhandsröstning ordnas enligt följande: 
Mattssons i Godby den 8-12.11 kl. 9-18  
Vårdö Närbutik den 8.11 kl. 10-18 
Getaboden den 9.11 kl. 10-18 
Knallen i Sund den 10.11 kl. 10.18 
 

Den som har begränsad rörelseförmåga och inte kan ta sig till vallokalen eller till ett förhandsröstningsställe 
kan rösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs senast den 4.11 kl. 16 till pastorskansliet, tel. 42330. 
 
 

Tre kandidatlistor finns i valet: 
 

SUND-VÅRDÖLISTAN 
Jan-Erik Berglund, Paul-Mårten Sjölund, Carl-Erik Carlsson, Krister Johansson, Fredrik Lindeman, Gerd 
Lönnström, Kaisa Lundberg, Bror-Yngve Johansson 
 

KANDIDATLISTA GETA 
Kjell Berndtsson, Gunnel Henriksson, Karl-Gunnar Hovland, Christian Jansson, Torvald Jansson 
 

KANDIDATLISTA FINSTRÖMS FÖRSAMLINGSDISTRIKT 
Erik Björkman, Brita Erlandsson, Freddie Forsman, Jenny Jansson, Erja Nordqvist, Anette Nyqvist-Källroos,  
Angela Sjöberg, Lena Swatko, Heidi Vuokko, Kjell Johansson 
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GUDSTJÄNSTER OKTOBER 2022 
Norra Ålands församling 
 

F I N S T R Ö M 
 

S U N D G E T A V Å R D Ö 
 9.10 kl. 11 

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

9.10 kl. 11 
Artonde sönd. e. pingst 
Högmässa 
Stefan Äng, Johanna 
Evenson. 

 

16.10 kl. 11 
Nittonde sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evenson. 

16.10 kl. 19 
Nittonde sönd. e. 
pingst 
Mässa med sånger från 
Taizé 

 16.10 kl. 11 
Nittonde sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Outi Laukkanen, John-
Adam Sjölund. 

 23.10 kl. 11 
Tjugonde sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Outi Laukkanen, NN. 

23.10 kl. 11 
Tjugonde sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evenson. 

 

30.10 kl. 11 
Tjugoförsta sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, NN. 

  30.10 kl. 11 
Tjugoförsta sönd. e. 
pingst 
Högmässa 
Outi Laukkanen, John-
Adam Sjölund. 

5.11 kl. 11 
Alla helgons dag 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evensson, Mikaelskören. Vi 
tänder ljus till minne av 
dem som dött under året 

5.11 kl. 11 
Alla helgons dag 
Högmässa 
Outi Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. Vi tänder ljus till 
minne av dem som dött 
under året 

4.11 kl. 20 
Allhelgonaafton 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evensson. Vi tänder ljus till 
minne av dem som dött 
under året. Observera att 
mässan firas på fredag kväll. 

4.11 kl. 19 
Allhelgonaafton 
Högmässa 
Outi Laukkanen, John-
Adam Sjölund. Vi tänder 
ljus till minne av dem som 
dött under året. Observera 
att mässan firas på fredag 
kväll. 

13.11 kl. 11 
Uppbrottets söndag 
Högmässa 

  13.11 kl. 11 
Uppbrottets söndag 
Högmässa 

Diskussioner mellan de olika delarna av församlingen om framtidens gudstjänsttider har hållits under det 
gångna halvåret. Troligtvis kommer gudstjänsttiderna att ändras efter första advent 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.  
 

norraalandsforsamling.ax 


