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SAMHÄLLSINFORMATION

MUSIKTEATERN BARNASINNE – Åland 100
Musikteatern Barnasinne bjuder in till en hisnande resa genom tid och rum! 100 år av självstyre 
knyts ihop av en spännande ramberättelse. I den möter två nutida barn en flicka som lever 1922, 
men som hamnat fel i tiden. Utmaningen blir att få henne tillbaka och att själva hitta hem. 
Föreställningen som är 60 min, är av barn, för barn och riktar sig i huvudsak till unga i åldrarna 
9–16 år. 

Fredag den 25 november kl 18.30
 i Källbo skolas festsal, ingång genom 

biblioteket

Fritt inträde och onumrerade platser 

Förhandsanmälan senast den 22/11

Tel 431549 (Finströms bibliotek)
eller

Kulturföreningen Katrinas hemsida:
https://www.katrina.ax/kalender/musiktea-

tern-barnasinne-aland-100 

Projektet är ett samarbete mellan Kulturföreningen Katrina 
och Finströms kommun, Kultur & Fritid.

Finströms bibliotek 1872-2022

Biblioteket firar 150 år och vi firar i arbetets tecken under vecka 47.

Allmänheten inbjudes till historiskt kaffekalas.

Speciellt tidigare och nuvarande nämndmedlemmar och andra politiker som är intresserade av 
bibliotekets utveckling inbjudes för att bekanta sig med biblioteket. 

Vi sammanställer också en liten utställning om vårt biblioteks historia.

Vi håller öppet hus hela veckan under öppethållningstid och avslutar veckan med 
musikteatern Barnasinne.

Välkomna!
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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

1 dec  23 nov

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

Kommundirektören har ordet

Balans

Det kommunala arbetsåret präglas av rutiner som grundar sig i lagstiftning. Höstarna går 
åt till att slå fast målsättningar för kommande verksamhets- och kalenderår och avsätta 
tillräckliga medel för att verkställa målen.
Det görs otaliga prioriteringar utefter vägen mellan det som man vill göra och det som man 
har råd med, och det avseendet finns stora likheter mellan kommunen och privatekonomin.  
I motsats till privatekonomin där man själv eller i samråd med ens närmaste bestämmer vad 
som kan göras så är hela den kommunala förtroendemannakåren engagerad i budgetproces-
sen som kan framstå som både trög och byråkratisk. 

Som i alla prioriteringsprocesser, må det sen gälla att rensa svamp, sortera strumpor eller 
att bereda budgetförslag så konstateras somt som dugliga medan annat läggs till sidan.
Till kommunens definitiva styrkor hör beslutsmekanismerna, som över tid har utvecklats för 
att kunna hantera fördelningen av knapphet, kärnan i all ekonomi, på ett sätt som de flesta 
kan acceptera. Systemet bygger på folkvalda representanter, som förväntas agera ratio-
nellt och i invånarnas intresse. 

Systemet fungerar så länge som det finns individer som är beredda att sätta av en del av 
sin fritid på att delta i beslutsfattandet och bära ansvar på ett konkret sätt för de kom-
promisser som nästan alltid är slutresultatet.  Uppdraget innebär i förlängningen att bära 
ansvar för lokalsamhället. 
Det säger sig självt att alla inte är nöjda med kompromisserna, och till ett offentligt upp-
drag hör också att emellanåt utstå kritik för det som man åstadkommit och bära ansvaret 
för vad hela organisationen presterar även om man inte har makt över alla skeenden. 
Sen några ord om balans. I avseendet att bibehålla jämvikt. De flesta uppgifter som kom-
munen hanterar är marknadsmisslyckanden, en nationalekonomisk term för sådana uppgifter 
som inte i sig är lönsamma och därför måste skötas av det offentliga.  
Det finns en större tanke bakom många av konstruktionerna som det kan vara bra att re-
flektera över

Syftet med barndagvården har varit att ge möjlighet för en större del av befolkningen att 
delta i yrkeslivet. Utan barndagvård skulle sysselsättningsgraden i samhället inte kunna 
ligga på den nivå som den ligger, eftersom få har möjlighet att privat anlita någon att sköta 
om ens barn. 
Kostnaden som skattebetalarna bistår med är långt mycket högre än den del, maximalt 
240 e /månad, som föräldrarna själva står för, och så ska det förstås också vara med det 
grundsystem som finns. 
Kvalitativ och välfungerande barndagvård tas numera ofta för given, men det kan vara häl-
sosamt för alla att fundera på hur vardagen skulle se ut om man inte kunde lämna på dagis.   

Det blir allt vanligare att lagstiftningen formuleras som subjektiva rättigheter, som skall 
uppfyllas oberoende av vad. Mängden av sådana rättigheter som getts till invånarna har 
ökat snabbare än de offentliga medel som tilldelats för att förvekliga servicen, och det har 
lett till en situation där det blir mera utmanande att balansera individers utökade subjek-
tiva rätt till service mot kollektivets behov av att bibehålla en god samhällsekonomi som 
också tål oväntade påfrestningar.

Magnus Sandberg
kommundirektör
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Öppet för meröppetkunder 
alla dagar kl 9-21

Bibliotekets telefonnr 
+358 018 431 549

Finströms bibliotek finns 
också på Facebook och 

Instagram

Bibliotekets nyförvärv publiceras 
månadsvis på 

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

fritid/bibliotek/nya-bocker

November månads utställning i biblioteket

Biblioteken i Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö arrangerar gemensamt 
Kura Skymning 

inom ramen för Nordisk Litteraturvecka 2022

Måndag 14 november kl 18.30
i Haraldsby Byagård

Textläsning ur Ålevangeliet, Kaffeservering, 
Musikunderhållning av Shanty Sisters

Välkomna!

Biblioteken i Finström, Geta, Saltvik, Sund och Vårdö 
arrangerar gemensamt 

Kura Skymning 
inom ramen för Nordisk Litteraturvecka 2022

Måndag 14 november kl 18.30
i Haraldsby Byagård

Textläsning ur Ålevangeliet, Kaffeservering, 
Musikunderhållning av Shanty Sisters

Välkomna!

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

Insekter och robotar av Johan Karlsson 

Lite om mej.
Jag har hållit på med min nuvarande 
konstform i ca 15 år.
Jag gör järnskulpturer av till mestadels 
gammalt järnskrot.
Jag använder svets för att sätta ihop 
mina skulpturer. 

Jag gör mest olika djurskulpturer med 
också som i denna utställning robotar 
och insekter.

Mina verk tilltalar både barn och vuxna.

Vernissage torsdag 3 november kl 18-19.30

UTSTÄLLNINGAR 2023

JANUARI
Marie Laaksonen; akrylmålningar

FEBRUARI 
Pärlfiskaren

MARS
Monique Lundberg; grafik, akvarell

APRIL
Linda Smith tavlor; blandteknik

MAJ
Källbo skolas elevarbeten

JUNI-JULI-AUGUSTI
Moderskapslådan 85 år

SEPTEMBER
Daniel Eriksson; fotografier

OKTOBER
Maria Nummelin; glasarbeten, tiffany

NOVEMBER
Peter Grönholm; Playmobil

DECEMBER
Adventskalendrar
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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

PROVA PÅ SPORT i november för åk 5–9. 

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

Måndagen den 14 november åker vi till Islan-
dia med åk 3–6 och åker skridskor. Kostnad 10 
euro/barn. Taxi avgår från Källbo skola kl. 14.30 
och barnen hämtas sedan från Islandia kl. 16.00.

Måndagen den 21 november är det åk 7–9 tur 
att åka skridskor i Islandia. Ni åker buss från 
skolan 14.30 till Tekniska Verket och går till 
Islandia. Kostnad 10 euro/ungdom. Alla hämtas 
kl. 16.00 eller tar sig hem själva.

Anmälan sker till fritidsledaren
mattias.andersson@finstrom.ax
Hoppas vi ses!DISCOSIMNING

fredag 11 november för åk 3-6
Ålands coolaste disco!

ÅIC

DJ, DISCOLIGHTS, KOMPISAR, KIOSK...
INSLÄPP KL 18.OO OCH HÄMTNING 21.00

INTRÄDE 5 euro
(max rek. fickpeng 10 euro)

Obs! Man bör ha egen fritidsförsäkring

ANMÄLNINGAR SENAST 
MÅNDAG 7 NOVEMBER

Finström/Geta/Vårdö
fritidsledare Mattias Andersson

tel 0457-75267385
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Folkhälsan i Finström ordnar:

Fri lek & rörelse för barn och vuxna tillsam-
mans

Söndag 20 november kl. 11-12
Söndag 11 december kl. 11-12

Platsen är Godby högstadieskolas gymnas-
tiksal 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 aktiviteter 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 ”Folkhäl-
san” som utkommer sex gånger i året.

Lagringsstöd för 
trädgårdsprodukter

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter kan sö-
kas i 
e-tjänsten Vipu under tiden 1-16.11.2022.
I ansökan uppges lagervolymerna enligt situa-
tionen per 1 november.
Stödbeloppet beräknas utifrån genomsnittet 
av lagervolymerna i november och december. 
Anmälan om december månads volymer 
öppnas i Vipu den 15.12.2022 och stängs den 
31.1.2023.
Den som vill kan fortfarande göra ansökan 
på pappersblankett. Ansökningsblankett 228 
samt blankett 228B för anmälan om decem-
ber månads lagervolymer kan skrivas ut från 
Livsmedelsverkets webbplats alternativt fås 
från lantbrukskansliet. Blanketterna inläm-
nas till statens ämbetsverk på Åland. Inläm-
ningstiden för ansökningsblankett 228 utgår 
16.11.2022 och för anmälningsblankett 228B 
den 31.1.2023.

Djurstöden 2023

Stödvillkoren för djurstöden 2023 kommer att 
ändras. Bekanta dig gärna med villkoren som 
inom kort efter att författningarna blivit god-
kända hittas på Livsmedelsverkets hemsida.  
Ansökningstiden för 2023 års djurstöd blir i 
början av året. Håll utkik så att du inte missar 
stöden!

TILL HÖSTMÖTE OCH AVSLUTNING  
PÅ MARKUSBÖLE, BREIDABLICK 

 INBJUDER IF FINSTRÖMSKMARATERNA 

SÖNDAGEN  
20.11.2022 KL 18.00 

INFO@IFFK.AX 
0457 52 57 167 

STADGEENLIGA ÄRENDEN BEHANDLAS 
PRISUTDELNING OCH KAFFESERVERING 

FINSTRÖMARE!
Rösta i församlingsvalet, 

söndagen den 20 november.
Kandidater på Finströmslistan:

 15 Erik Björkman
 16 Brita Erlandsson
 17 Freddie Forsman
 18 Jenny Jansson
 19 Erja Nordqvist
 20 Anette Nyqvist-Källroos
 21 Angela Sjöberg
 22 Lena Swatko
 23 Heidi Vuokko
 24 Kjell Johansson

Vallokal: Finströms kyrka, efter högmässan 
20 nov. kl 11-20.00

Förhandsröstning hos Mattssons i Godby,  
den 8-12  nov. kl 9-18.00

Listans ombud
Ragnar Erlandsson
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ROSENGÅRD
Ansvarig vårdare Anette Jansson Tel 431 588

Vårdpersonal Tel 431 580

Ansvarig kock Marie Bamberg Tel 431 585

ROSENGÅRDS MATLISTA November 2022

Äldreomsorgsledare Jana Andersson Tel 431 581

31 oktober- 6 november
Måndag  Kassler med ananas och chili, ris
Tisdag   Spaghetti och köttfärssås
Onsdag  Stekt fisk och potatis, sås
Torsdag  Linssoppa med kyckling och mozza 
  rella, bröd och efterrätt
Fredag  Biff Stroganoff
Lördag  Janssons frestelse
Fredag  Glaserad griscarré med gräddsås  
  och morötter

7 -13 november
Måndag  Kyckling med mango chutney o ris
Tisdag   Blodbröd med fläsk
Onsdag Fisksoppa med aioli, bröd o efterrätt
Torsdag Kalops och potatis
Fredag  Wilda Wallenbergare, potatis
Lördag   Fröpanerad sejfilé med kall sås och  
  potatis
Söndag Köttfärslimpa med bacon, potatis

14-20 november
Måndag  Ugnskorv med potatismos
Tisdag   Kållåda, potatis
Onsdag Stekt sik med remoladsås och pota 
  tis, citron
Torsdag Borschtsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Köttbullar med lingon, sås o potatis
Lördag  Crispyfilé av kummeltorsk, sås och  
  potatismos
Söndag  Karelsk stek med potatis

21-27 november
Måndag  Kycklinggratäng med pasta
Tisdag   Bruna bönor med fläsk
Onsdag  Gäddfärsbiffar med dillsås o potatis
Torsdag  Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Indonesisk biffgryta med kokos
Lördag  Lutfisk, vitsås och potatis
Söndag  Fläskfilé med sötpotatismos och  
  kryddsmör

28 november- 4 december
Måndag  Kåldolmar, gräddsås och potatis
Tisdag   Leverbiffar, gräddsky och potatis
Onsdag  Ugnslax med fänkål & purjo, potatis 
  mos
Torsdag  Minestronesoppa, bröd o efterrätt
Fredag  Rimmad oxbringa med ugnsbakade  
  rotfrukter
Lördag  Sill, ägg, gräddfil och potatis
Söndag  Kyckling Marengo med ris

VVÄÄLLKKOOMMMMEENN  TTIILLLL        
RROOSSEENNGGÅÅRRDDSS  DDAAGGVVEERRKKSSAAMMHHEETT!!  

–

–

Dagverksamhetsledare 
Ann-Mari Enqvist-Pettersson

Tel 431 582
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K Y R K A N    I    F I N S T R Ö M  
 

ADVENTSFEST I MIKAELSGÅRDEN 
27.11 är det adventsfest med gröt och basar i Mikaelsgården. Adventsfesten börjar direkt efter mässan i 
kyrkan. Mässan börjar kl. 12 
 
 
 
 
 
 

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.  
 

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  
 

LUCIAGRUPPENS KONSERT I GETA  
 

Folkhälsans Luciagrupp håller höstkonsert i Geta 
kyrka tisdag 8.11 kl. 18.30. Försäljning av 
Lucialotter, Luciamärken och röstning på årets 
Lucia. Fritt inträde.  
 

MISSIONSAUKTION PÅ BREIDABLICK 
Tisdag 29.11 kl. 19.00 hålls missionsauktion på 
Breidablick.  

GUDSTJÄNSTGRUPPEN 
 

Nästa gång den 9.11 och 23.11 kl. 18.30. 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  
 

KONSERT MED MAGNIFICAT 
 

Damkören Magnificat från Mariehamns församling 
framför en julkonsert i Finströms kyrka onsdag 
30.11 kl 19. 
 

KONSERT MED THERESE KARLSSON 
 

Konsert i Finströms kyrka 4.12 kl. 15.00 

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: 
 

I KANDIDATLISTA SUND-VÅRDÖ 
2 Paul-Mårten Sjölund, 3 Fredrik Lindeman, 4 Carl-Erik Carlsson, 5 Jan-Erik Berglund, 6 Gerd Lönnström, 7 
Krister Johansson, 8 Kaisa Lundberg, 9 Bror-Yngve Johansson 
 

II KANDIDATLISTA GETA 
10 Kjell Berndtsson, 11 Gunnel Henriksson, 12 Torvald Jansson, 13 Christian Jansson, 14 Karl-Gunnar Hovland 
 

III KANDIDATLISTA FINSTRÖMS FÖRSAMLINGSDISTRIKT 
15 Erik Björkman, 16 Brita Erlandsson, 17 Freddie Forsman, 18 Jenny Jansson, 19 Erja Nordqvist, 20 Anette 
Nyqvist-Källroos, 21 Angela Sjöberg, 22 Lena Swatko, 23 Heidi Vuokko, 24 Kjell Johansson 
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GUDSTJÄNSTER NOVEMBER-DECEMBER 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 
5.11 kl. 11 
Alla helgons dag 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evenson, 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, musik med 
Johanna Evensson och 
Katrin Gwardak. 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. 

6.11 kl. 13 
Alla själars dag 
Rosengården 
Andakt med parentation. 
Maria Sjölund, Emma 
Björklund, Johanna 
Evenson. 

6.11 kl. 13 
Alla själars dag 
Tallgården 
Nattvard med parentation. 
Outi Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. 

6.11 kl. 15 
Alla själars dag 
Hemgården 
Andakt med parentation. 
Maria Sjölund, Emma 
Björklund, Johanna Evenson. 

6.11 kl. 15 
Alla själars dag 
Strömsgården 
Nattvard med parentation. 
Outi Laukkanen, John-
Adam Sjölund. 

13.11 kl. 11 
Uppbrottets söndag 
Familjegudstjänst 
Ingrid Björkskog, Kjell Frisk, 
Katrin Gwardak och 
barnkörer. Kollekt i form av 
torrvaror och hygienartiklar 
till Matbanken. 

  13.11 kl. 11 
Uppbrottets söndag 
Högmässa 
Outi Laukkanen, Maria 
Sjölund. 

20.11 kl. 11 
Domsöndagen 
Högmässa 
Jon Lindeman, John-Adam 
Sjölund. Efter högmässan 
förrättas församlingsval i 
kyrkan fram till kl. 20. 

20.11 kl. 11 
Domsöndagen 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, Maria 
Sjölund. 

  

27.11 kl. 12 
1:a söndagen i advent 
Högmässa 
Jon Lindeman, Ingrid 
Björkskog, Johanna 
Evenson, Mikaelskören 
 

27.11 kl. 10 
1:a söndagen i advent 
Högmässa 
Outi Laukkanen, John-Adam 
Sjölund, Emma Björklund. 
 

27.11 kl. 19 
1:a söndagen i advent 
Högmässa 
Jon Lindeman, Ingrid 
Björkskog, Johanna 
Evenson, Getakören under 
ledning av Miina Fagerlund. 

27.11 kl. 14 
1:a söndagen i advent 
Högmässa 
Outi Laukkanen, John-
Adam Sjölund, Emma 
Björklund. 
 

  4.12 kl. 11 
2:a söndagen i advent 
Högmässa 
Jon Lindeman, John-Adam 
Sjölund, Emma Björklund, 
Katrin Gwardak, barnkör. 
Utdelning av Barnens Bibel 
och dopäpplen. 
 

4.12 kl. 14 
2:a söndagen i advent 
Högmässa 
Outi Laukkanen, John-
Adam Sjölund, Emma 
Björklund. 
 

 

Från första advent börjar gudstjänsterna kl. 10 i Sund, kl. 11 i Geta, kl. 12 i Finström och kl. 14 i 
Vårdö.

 

norraalandsforsamling.ax 


