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LUCIAFIRANDE
Måndag 13 december i Finströms kyrka kl 19

KÄLLBO SKOLAS LUCIAFÖLJE
Marcus Boman, piano

Luciakaffe i församlingshemmet efteråt
Välkomna!

Finströms sjöscouter facklar utanför kyrkan.
Arrangörer: Källbo skola, Kultur & Fritid och 

Norra Ålands församling

Berit Olanders bok ”Vemses flicka är du då?”

Boken handlar om byarna Vandö, Västanträsk och Tjudö på 
50-60-talet såsom hon minns det. Boken är självbiografisk, 
kryddad med fantasi, humor och dramatik. Något hon tidigt 
utvecklade i en barnaskara på fem. 
Berit Olanders är utbildad textilkonstnär, med bildvävning som 
huvudsaklig inriktning. Hon har i hela sitt yrkesverksamma 
liv målat samt skrivit berättelser. Berit har illustrerat ett flertal 
böcker och erhållit priser i fyra novelltävlingar.  Hon är född på 
Norr-Vandö men reste tidigt från Åland för att studera i Hel-
singfors och Göteborg. Efter utbildningen reste hon ut i världen 
och har varit bosatt i Tanzania, Bangladesh och Moçambique i 
sammanlagt tio år. Därefter blev Göteborg hennes hemort tills 
hon år 2009 flyttade tillbaka till Åland. Hon har ateljé i Marie-
hamn, där hon väver och målar.

Berit Olanders besöker Finströms bibliotek och berättar om sin bok.
Onsdag 7 december kl 18.30

Välkomna! Fritt inträde!



ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet 
kotakta
biblioteket, tel: 431549
e-post: biblioteket@finstrom.ax
Annonspriser 2022
Helsida 135 euro inkl moms
Halvsida 70 euro inkl moms
¼ dels sida 40 euro inkl moms

UTGIVNINGSTIDER
Utgivning Material lämnas senast
2 februari 25 januari
2 mars  22 februari
6 april  29 mars

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

Kommundirektören har ordet

Eftersom det här är årets sista nummer av Aktuellt i Finström så skulle det vara dags att re-
flektera över det gångna året, tacka de som tackas bör och sammanfatta vad man tror är det 
kommande, ograverade, årets största glädjeämnen och utmaningar. 
När detta skrivs i slutet av november känns det ändå som om det är en aning för tidigt för att 
blicka tillbaka på det gångna året, och lite visare av de senaste årens mer eller mindre oför-
utsägbara händelser, pandemi och krig i närområdet, så låter man gärna bli att desto mera 
förutsäga vad som komma skall. 
Det finns ändå konstanter i vår tillvaro som är värda mera uppmärksamhet än vad de vanligen 
får. 

Nyligen samlades personalen i Finströms kommun till julfest, vilket är en av de förhållandevis 
få anställningsförmåner som en kommun kan erbjuda sina anställda som tack för att de finns, 
ställer upp och stretar på under alla omständigheter. 
Kommuner bedriver en personalintensiv verksamhet och det gäller oberoende av vilken sektor, 
bransch eller del av det kommunala som man pratar om.  Den offentliga sektorn framställs ofta 
som ett hinder för framsteg och tillväxt, vilket tyvärr går ut också över de som varje dag gör sitt 
allra bästa för att finnas där för elever, klienter eller allmänheten i sina yrkesroller.  
I nyheterna läser vi, allt oftare, om bristen på vårdpersonal. Från omvärlden får vi ta del av rap-
porter om att allt fler lärare söker sig annan sysselsättning på grund av att föräldrarnas enga-
gemang tar sig sådana uttryck att man känner sig hotade och obekväma i sin roll. Det är tyvärr 
inte heller okänt att förtroendevalda i sin vilja att driva igenom ärenden passerar gränsen för 
vad som är konstruktiv kritik av tjänstemän som balanserar en stor mängd lagkrav, regleringar 
och ekonomiska realiteter i sina beslutsförslag.  
Kommunerna är varken maskiner eller magiska konstruktioner, servicen fungerar endast när 
det finns tillräckligt med händer, fötter och hjärnor som utför uppdrag för kommunen. Också 
kommunalt anställda jobbar bäst när de är motiverade och upplever att arbetsuppgifterna är 
meningsfulla. 

Efter många år inom det kommunala så är jag själv så integrerad i det kommunala arbetsåret 
att jag upplever att julen alltid kommer plötsligt. Vanligen jobbar man mot att ha budgeten, den 
som tar så mycket tid och energi i anspråk under hösten, i mål vid ett möte som av nödtvång 
brukar hållas ca en vecka före julafton. Och när budgeten är klubbad och klar och efterhante-
rad på olika sätt så uppstår det plötsligt lite tid att fundera på julen, därav känslan att julhelgen 
kommer överraskande. 
Jag hoppas ändå att alla Finströmare och anställda kan ha en avkopplande julhelg, må den 
sen vara efterlängtad eller kommer som en överraskning, och ett Gott Nytt År 2023 med hopp 
och framtidstro,

Magnus Sandberg
Kommundirektör 
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ALANDICA 
Lindroos-Friman, Gunilla, Mariehamn förr 
och nu
Olanders, Berit, Vemses flicka är du då
Sundberg, Göte, Från Tjerimai till Moshulu
Sundberg, Götrik, Berättelsen om Fridolf 
Ferdinand Sundberg
Wentzel, Liv, Intill
Åland skriver

DECKARE
Baldacci, David, I lagens skugga
Breitholtz Monsén, Anna, Slottet
Kepler, Lars, Spindeln
Lapidus, Jens, Mr Ett
Lilja Sigurðardóttir, Iskall sol
Ohlsson, Kristina, Skuggläge
Rudberg, Denise, De första tolv
Slaughter, Karin, Bortglömd flicka
Smirnoff, Karin, Havsörnens skrik
Sundkvist, Anders, Akrobaten
Sundkvist, Anders, Återvändaren
Wennstam, Katarina, Dödsbädden

ROMANER
Brundin, Anna-Lena, Anki åker till Las 
Palmas
Ernaux, Annie, Omständigheter
Hellberg, Amanda, Jul i rampljus
Moss, Sarah, Sommarregn
Ullmann, Linn, Flicka, 1983

BIOGRAFIER
Gunke, Nina, Innan jag glömmer

FAKTABÖCKER
Billgren, Elsa, Nyckeln till hemmet
Dahlqvist, Emma, Fläta

LJUDBOK
Läckberg, Camilla, Gökungen
Schulman, Alex, Malma station
Sten, Viveca, Botgöraren

Nya vuxenböcker i Finströms bibliotek,november 2022

 

 

 

 
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. Föreningen bekostar 
materialet och bjuder på fika. 

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

Vi träffas måndag 11 januari kl 15 i Finströms bibliotek. Ta med virknål eller 
stickor. Vi har mönster, garn och fika. 

-ligt välkomna! 

Kontakta verksamhetsledare Catrin Schönberg  

Mobil: 0457-345 83 00 eller mail: info@hjarta.ax  

eller Philippa Dunderfelt 040-745 55 28 för mer info 



 
 

Kommunens Fritidsaktiviteter för åk 1-9 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 Mattias Andersson. 
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 Mattias Andersson. 

Onsdagar
15.00-16.00 Öppet hus åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Mattias Andersson.  
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 Mattias Andersson.
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 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. Anmälningar till Denise på telefon 
040-8433830.
14.30-16.00 Kyrkis,pyssel och lek för åk 4-6 i Mikaelsgården. Ledare Denise Andersson. Anmälningar till Denise på telefon 
040-8433830.

Tisdagar
18.30-20. Luftgevärsskytte på Breidan för åk 1-9. 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. 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

Kom ihåg att följa oss på Facebook på Finströms Kommun fritid samt Ungdomsgården Godby.
Terminsavgift: två första gångerna är ”prova på”.  Har man deltagit tre eller flera gånger debiteras terminsavgift på 20 euro/
aktivitet för vårterminen 2023.
 För syskon på samma aktivitet 36 euro/termin. 
Anmälningar: till Mattias Andersson mattias.andersson@finstrom.ax 
Om du är intresserad av några andra aktiviteter än ovanstående vänligen kontakta fritidsledaren.



Ungdomsgården i Godby

UG stänger för året torsdag 
22 december kl 16.00

och öppnar igen onsdag 11 januari 14.30

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.

Bibliotekets öppethållning

 måndag kl 12-20
 tisdag kl 12-20
 onsdag kl 12-20
 torsdag kl 10-14
 fredag kl 10-14

 Avvikande tider
 måndag 5 december kl 10-16
 tisdag  6 december stängt
 fredag 23 december stängt
 fredag 30 december stängt
 fredag 6 januari stängt
  

Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21

Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

DECEMBER 
Ulla Mattson

Ulla ställer ut tuschteckningar av modernt snitt 
och gamla åländska uttryck av äldre modell

JANUARI
Marie Laaksonen-Dimic

Dettta kommer att vara en andra utställning i 
en serie av tre (den första var Djurliv).
Denna utställning heter Fågelliv. Det kommer 
att vara målningar i akryl, akvarell och teck-
ningar med penna.
De som sett min senaste utställning i Fin-
ströms bibliotek kommer att känna igen sig i 
denna.

Vernissage onsdag 4/1 kl 18-20
Välkomna!

Utställningar i Finströms bibliotek



Julbord
 

25 . 1 1 - 1 7 . 1 2

Mer info om tider och priser hittar ni
på www.smakbyn.ax/smakbyns-julbord/

V ÄLKOMNA TILL
SMAKBYNS

B e s t ä l l  j u l m a t  f r å n  
o s s  i  S m a k b y n  f ö r  e n

s t r e s s f r i  o c h  s k ö n  j u l !

V i  k ö r  h e m  m a t e n  å t  e r
p å  f a s t a  Å l a n d  2 2 . 1 2

( d e t  g å r  ä v e n  a t t  h ä m t a
f r å n  S m a k b y n ) .

www.smakbyn.ax/julmat/
 

Beställ julmaten direkt på
https://smakbyn.bestorante.com

Fri lek & rörelse för barn och vuxna 
tillsammans 

söndagen den 11 december kl. 11-12. 

Platsen är Godby högstadieskolas gymnas-
tiksal. 
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 leker 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. 0405447001

Kontakt: Telefon vard. kl. 8.00–11.00: 018 527 053 
Läs mera: www.folkhalsan.fi/hemtjanstaland

Folkhälsans
hemtjänst och hemsjukvård
Vi erbjuder äldre och yngre personer stöd och hjälp med  
aktiviteter i det dagliga livet.

Folkhälsan på Åland kan erbjuda momsfri service. Förutom den  
momsfria servicen är du berättigad till hushållsavdrag på 50 %. 
Boka gärna en tid så att vi närmare kan diskutera behov och kostnader.  
Första planeringsbesöket är kostnadsfritt. 

Hemtjänsten kan hjälpa till  
med bland annat: 
• daglig omvårdnad
• klädvård
• personlig hygien/dusch
• uppköp
• tillsyn och samtal
• medicinhantering/ 
 apoteksärenden
• följeslagare 
• promenadsällskap

Hemsjukvården kan hjälpa till  
med bland annat:  
• medicinhantering
• stygnborttagning
• sårvård
• blodprov
• mätning av blodtryck/ 
 blodsocker
• receptförnyande
• läkarkonsultation med  
 egen läkare

i Ålands Idrottscenter

God Jul
och 

Gott Nytt År!

tel 41580

för tidsbokning



LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR

Endast elektroniska stödansökningar fr.o.m. 2023
Fr.o.m. 2023 försvinner pappersblanketterna och alla stödansökningar görs endast elektroniskt 
i Viputjänsten. 

Djurstöden 2023
I början av 2023, eventuellt redan i januari, kan man ansöka om bidrag för
- mjölkkor, dikor, tjurar, slaktkvigor, tackor, getter, slaktlamm och slaktkillingar.
Stödvillkoren kommer att ändra något varför det kan vara bra att bekanta sig med villkoren 
som hittas på Livsmedelsverkets hemsida.
Ny stödform fr.o.m. 2023 är ”Djurens välbefinnande”. Stödformen kan sökas för nötkreatur, får 
och getter och ansökningstiden är den samma som för övriga djurstöden. Till ansökan skall 
bifogas en välbefinnandeplan som omfattar en utfodringsplan baserat på foderanalyser. På 
landskapsregeringens hemsida hittas information om åtgärderna, stödvillkoren och ersätt-
ningsbeloppen.  
Livsmedelsverket meddelar senare den exakta ansökningstiden för djurstöden.
På Finströms kommuns hemsida /Lantbruk/Ansökningar kan man hitta länk till ovannämnda 
stödvillkor.

Djurbidragens referensdag 
Med referensdag avses den dag då det bidragsberättigade djurets registeruppgifter ska vara i 
skick. Då kontrolleras djurets kön samt ankomst- och utmönstringsanmälningar i registret. Re-
ferensdagen avgör vilka djurbidrag du kan få under hela året. Försenade och felaktiga register-
anmälningar orsakar förkastande av bidrag och påföljder.
Referensdagen gäller i fortsättningen alla djurbidrag: 3.1.2023 bidrag för slaktkvigor, 31.1.2023 
diko- och mjölkkobidrag, tjurbidrag, bidrag för nötkreatur i yttre skärgården, bidrag för tackor 
och hongetter samt 3.1.2023 eller 1.6.2023 bidrag för slaktlamm och slaktkillingar.

Stödrättigheterna slopas
Stödrättigheterna upphör att gälla vid utgången av år 2022. Stödrättigheterna är nu ett villkor 
för grundstöd, men från och med nästa år kan man få motsvarande stöd på basis av jordbruks-
markens areal. 

Nyröjningar från och med 2023 måste ha permanent gräsväxtlighet 
Fr.o.m. 2023 ska mark som röjts eller på annat sätt tagits i bruk som jordbruksmark ha perma-
nent vallväxtlighet. Dessa arealer får i fortsättningen inte plöjas utan förnyandet av vallen ska 
ske genom direktsådd eller lätt bearbetning. 
Skiften som är odlingsbara senast 31.12.2022 berörs inte av kravet på permanent vallväxt och 
arealerna behöver inte anmälas till lantbrukskansliet under 2022 utan anmäls på normalt sätt 
under våren 2023. Rekommenderas att man fotograferar arealerna som färdigställts under 
2022. Detta gäller alltså skiften som röjts och färdigställts efter vårens stödansökan 2022.  



VVÄÄLLKKOOMMMMEENN  TTIILLLL        
RROOSSEENNGGÅÅRRDDSS  DDAAGGVVEERRKKSSAAMMHHEETT!!  

–

5€ t/rt

GGoodd  JJuull  oocchh  GGootttt  NNyytttt  ÅÅrr!!  

Let There Be Peace

JULKONSERT  
MED INTERMEZZOKÖREN

MÅN 12.12 KL. 19.00 i Finströms kyrka 
FRE 16.12 KL 18.30 i St Görans kyrka, Mariehamn

Programblad 15€
Dirigent: Fredrik Erlandsson 

Vid pianot: Guy Karlsson
Välkommen!

Visprogram och allsång
 med sångare från Bel Canto

Måndag 16/1 kl 18.30

i Källbo skolas festsal
ingång via biblioteket

Välkomna! Fri entre´

arr: Kultur & Fritid och Bel Canto



ROSENGÅRD
KONTAKTLISTA

Ansvarig kock Marie BambergTel 431 585

Äldreomsorgsledare Jana Andersson
Tel 431 581

Ansvarig vårdare Anette Jansson
Tel 431 588

Matlista v 48-52
vecka 48, 1-4/12
Torsdag Minestronesoppa, bröd o efterrätt
Fredag  Rimmad oxbringa med ugnsbakade   
  rotfrukter
Lördag  Sill, ägg, gräddfil och potatis
Söndag Kyckling Marengo med ris

vecka 49, 5-11/12
Måndag  Skinkfrestelse
Tisdag   Självständighetsmeny
Onsdag  Stillahavsflundra med citrussås och   
  kokt morot
Torsdag  Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  kycklingschnitzel med tomatsås och   
  klyftpotatis
Lördag  Laxpaj
Fredag  Baconbiffar med svampsås o potatis

vecka 50, 12-18/12
Måndag  Korvsås med makaroner
Tisdag   Köttfärslimpa med sås och potatis
Onsdag Ångad torsk med äggsmörsås och   
  potatis
Torsdag Kycklingsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Sjömansbiff
Lördag  Fiskgryta
Söndag Kassler med potatisgratäng

vecka 51, 19-25/12
Måndag  Risgrynsgröt, hemvete och julskinka
Tisdag   Köttbullar med potatislåda 
Onsdag Potatis- och purjolökssoppa, bröd   
  och efterrätt
Torsdag Julbuffé
Fredag  Köttgryta med kanel o apelsin, potatis
Lördag  Lutfisk, vitsås och potatis
Söndag  Helstekt carré med plommon och   
  soja, kålrotslåda

vecka 52, 26/12-1/1
Måndag  Janssons frestelse
Tisdag   Kycklinggryta med curry
Onsdag  Strömmingsflundra med kapris och   
  rödlök, potatismos
Torsdag  Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Chili con carne med ris
Lördag  Förrätt, Helstekt fläskfilé med mustig  
  sås och potatisfondant samt blomkåls 
  puré
Söndag  Pannbiff med sky och svampgrön  
  kålsfräs

Matlista v 1-5
vecka 1, 2-8/1
Måndag  Pasta med räkor, vitt vin o parmesan
Tisdag   Stekt fläsk med rotsaksgratäng
Onsdag  Ugnslax med potatismos
Torsdag  Ärtsoppa, bröd och pannkaka
Fredag  lövbiffsrullader med senap och lök
Lördag  Potatispaj a´la Jansson
Söndag  Fläskcarrégryta från Louisiana med   
  sötpotatis

vecka 2, 9-15/1
Måndag Kycklinglårfilé m röd pesto, potatis
Tisdag  Lasagne
Onsdag Flunderfilé med citron och persilja,   
  potatis
Torsdag Kycklingsoppa med rotfrukter och      
  fetaoströra
Fredag  Högrevsgryta med paprika o syrad      
  grädde, ris
Lördag  Panerad torsk med koriander och   
  lime, potatis
Söndag Köttfärslimpa med bacon och sås,   
  krossad potatis

vecka 3, 16-22/1
Måndag Ugnskorv och potatismos
Tisdag  Kalops och potatis
Onsdag Stekt kolja med varm sås o potatis
Torsdag Blomkålssoppa med bacon, bröd och  
  efterrätt
Fredag  Rotmos med rimmad fläskcarré
Lördag  Panerad rödspätta med kall sås och   
  potatis
Söndag Stek med gräddsås och potatis, gelé

vecka 4, 23-29/1
Måndag Skinkgratäng med ädelost
Tisdag  Fläsk med vin-& timjankokta rotfrukter
Onsdag Strömmingsflundra med dillsmör och  
  potatismos
Torsdag Köttfärssoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Biff Rydberg
Lördag  Pasta med kallröktlax sås
Söndag Pannbiff med grönpepparsås och   
  potatisklyftor

vecka 5, 30/1-2/2
Måndag Kyckling med currysås och ris
Tisdag  Raggmunk med rimmat fläsk
Onsdag Fiskgryta med aioli, potatis
Torsdag Köttsoppa, bröd och efterrätt

Vårdpersonal
431 580

Dagverksamhetsledare
Ann-Marie Enkvist-Pettersson

Tel 431 582





K Y R K A N    I    F I N S T R Ö M  
 

INVALDA TILL KYRKOFULLMÄKTIGE I NORRA ÅLANDS FÖRSAMLING 
2023–26  
 
Paul-Mårten Sjölund (45 röster), Jenny Jansson (29), Fredrik Lindeman (26), Brita Erlandsson (27), Kjell 
Berndtsson (42), Carl-Erik Carlsson (18), Erja Nordqvist (20), Krister Johansson (15), Angela Sjöberg (12), Kaisa 
Lundberg (12), Christian Jansson (3), Erik Björkman (10), Jan-Erik Berglund (10), Anette Nyqvist-Källroos (7), 
Bror-Yngve Johansson (9). 
 
Suppleanter:  
 

Lena Swatko (6 röster), Gerd Lönnström (5), Gunnel Henriksson (3), Freddie Forsman (6), Kjell Johansson (5), 
Torvald Jansson (3), Heidi Vuokko (3), Karl-Gunnar Hovland (1). 
 
 
 
 
 
 

Mer information om valresultatet finns på www.norraalandsforsamling.ax (under fliken Beslutsfattande).  
 
 
 
 
 
 
 
 

BARNKÖR 
 

För årskurs 1–6 onsdagar kl. 14.30-16 i Mikaels-
gården. Taxi går från Källbo skola t/r. Vi övar sista 
gången för terminen 15.12, och medverkar i 
högmässan i Geta kyrka 18.12. 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 t/r. Sista gången 12.12 för denna 
termin. Ledare är Denise Andersson, tel. 040-
8433830. 
 

KYRKIS FÖR ÄLDRE BARN (ÅK 4–6) 
 

I Mikaelsgården måndagar kl. 14.45. Taxi går från 
Källbo skola t/r. Sista gången 12.12 för denna 
termin. Ledare är Denise Andersson, tel. 040-
8433830. 

 

KONSERT MED BEL CANTO 
 

Sångare, instrumentalister och lärare från Bel 
Canto ger julkonsert i Finströms kyrka tisdag 6.12 
kl. 18.00. Fritt inträde. 
 

JULKONSERT MED HERR- OCH 
DAMENSEMBLE 
 

Julkonsert med herrstämmor från Monks och 
damstämmor från Bel Canto i Finströms kyrka 
söndag 11.12 kl. 19.00. 
 
 

GUDSTJÄNSTGRUPP 
 

I Mikaelsgården 7.12 och 21.12 kl. 18.30 med Jon 
Lindeman, 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. 7.12 äter vi julgröt tillsammans med 
föräldrar och barn på familjekaféet i Geta. Det är 
sista gången vi samlas denna termin. 
 

KAFÉ KOM MED 
 

Eftermiddagsfika med innehåll. Torsdag 1.12 kl. 
13.00 är vi på Rosengården, och 8.12 kl. 13.00 
avslutar vi terminen med julkaffe på Fotografiska 
muséet i Pålsböle tillsammans med vänner från 
Geta, Sund och Saltvik. Anmälan till julkaffet görs 
senast 7.12 till Maria Sjölund, 0457–3613463.  
 

KONSERT MED MAGNIFICAT 
 

Damkören Magnificat från Mariehamns församling 
framför en julkonsert i Finströms kyrka onsdag 
7.12 kl. 19.00. Observera att fel datum angavs i 
förra infobladet. 
 

”LET THERE BE PEACE” – 
INTERMEZZOKÖRENS JULKONSERT 
 

I Finströms kyrka måndag 12.12 kl. 19.00. 
Stämningsfull julmusik under ledning av Fredrik 
Erlandsson och med Guy Karlsson vid pianot. 
Programblad 15 euro vid dörren.

 

LESSONS & CAROLS 
I Finströms kyrka 18.12 kl. 18.00. Läsning och 
julsånger enligt engelsk tradition. Mikaelskören 
medverkar. 
 



GUDSTJÄNSTER DECEMBER 2022 – JANUARI 2023 
 

F I N S T R Ö M G E T A  S U N D V Å R D Ö 
4.12 kl. 19 
2:a söndagen i advent 
Taizémässa 

4.12 kl. 11 
2:a söndagen i advent 
Högmässa 

 4.12 kl. 14 
2:a söndagen i advent 
Högmässa 

11.12 kl. 12 
3:e söndagen i advent 
Högmässa 
 

 
 

11.12 kl. 10 
3:e söndagen i advent 
Högmässa 
De vackraste julsångerna.  
Efter mässan julgröt i 
församlingshemmet. 

 
 

18.12 kl. 18 
4:e söndagen i advent 
Lessons & Carols 
Mikaelskören medverkar. 

18.12 kl. 11 
4:e söndagen i advent 
Högmässa 
Barnkören, utdelning av 
barnbiblar och dopäpplen. 
Kollekt till Matbanken 
(hygienartiklar, torrvaror). 

 18.12 kl. 14 
4:e söndagen i advent 
Högmässa 
De vackraste julsångerna. 

24.12 kl. 15 
Julafton 
Julbön 
Julkören medverkar. 
 

24.12 kl. 23 
Julnatten 
Julnattsmässa 
Andreas Sjöstrand, sång. 

24.12 kl. 13 
Julafton 
Julbön 
Getakören medverkar. 

24.12 kl. 13 
Julafton 
Julbön 
Julkören medverkar. 
 

24.12 kl. 23 
Julnatten 
Julnattsmässa 

24.12 kl. 15 
Julafton 
Julbön 
Vårdö julkör medverkar. 

 25.12 kl. 7 
Juldagen 
Julotta 
De vackraste julsångerna. 
Efter julottan julfrukost i 
församlingshemmet. 

 25.12 kl. 8 
Juldagen 
Julotta 
Simskälakören medverkar. 
Efter julottan julfrukost i 
sakristian. 

26.12 kl. 13 
Annandag jul 
De vackraste julsångerna  
på Rosengården. 
 

26.12 kl. 19 
De vackraste julsångerna  
i Finströms kyrka. Dan 
Eriksson m fl. 

26.12 kl. 15 
Annandag jul 
De vackraste julsångerna  
på Hemgården. 
 

26.12 kl. 13 
Annandag jul 
De vackraste julsångerna  
på Tallgården. 
 

26.12 kl. 15 
Annandag jul 
De vackraste julsångerna  
på Strömsgården. 
 

31.12 kl. 19 
Nyårsafton 
Nyårsbön 

   

 1.1 kl. 19 
Nyårsdagen  
Nyårsbön 
Knut Grüssner, sång. 

 1.1 kl. 14 
Nyårsdagen  
Högmässa 

 6.1 kl. 11 
Trettondagen  
Högmässa 
 

 6.1 kl. 13 (obs! tiden) 
Gudstjänst 
Grötservering och gudstjänst 
i församlingshemmet.  

8.1 kl. 12 
1:a sö efter trettondagen 
Högmässa 
 

 8.1 kl. 10 
1:a sö efter trettondagen 
Högmässa 
 

 

 


