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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 2023
Helsida 135 euro inkl moms
Halvsida 70 euro inkl moms
¼ dels sida 40 euro inkl moms

UTGIVNINGSTIDER
Utgivning Material lämnas senast
2 mars  22 februari
6 april  29 mars
5 maj  26 april
8 juni  31 maj

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

Om förändringar 

Det pågår ständigt olika grader av förändringar i våra liv, arbeten och omgivningar. Förändringar sker på alla plan 
och på alla tänkbara sätt, gradvist, i mindre steg eller plötslig och utan förvarning. Kanske på grund av alla pågående 
förändringar så finner många en trygghet i de saker och ting eller sammanhang som man upplever att har varit 
oförändrade under lång tid. Det mänskliga minnet tenderar att förgylla sådant som ligger längre bakåt i tiden eller 
händelser som för en själv varit speciellt betydelsefulla.  

Nyligen var det många som ville säja adjö till m/s Rosella. Själv undrar jag om intresset skulle ha varit lika stort om 
fartyget ersatts av ett annat på samma rutt. På något sätt tror jag inte det. Nu blev det faktum att fartyget försvann 
tillika som trafiken på rutten upphörde en betydande förändring, och en upplevd försämring, för många och därav 
reaktionen bland den breda allmänheten.  

Det är högst mänskligt att reagera på en förändring och minnas det som har varit. Det finns ändå en betydande fara i 
att bara blicka bakåt, eftersom det lätt leder till att man kanske inte värdesätter det som är just nu och kanske till och 
med ställer onödigt pessimistiska prognoser inför framtiden.   

En, av de flesta Finströmare och norrålänningar efterfrågad, förändring har nyligen inletts genom att de av Ålands 
Landskapsregering anlitade entreprenörerna Ålands Schakt Ab har inlett arbetet med att bygga en rondell i 
korsningen Von Knorringsvägen, Getavägen och Godbyvägen och arbetet med en retardationsfil för de som kommer 
norrifrån längs nya Sundsvägen och ska svänga in på Getavägen. 

Som alla förändringar är inte heller denna utan uppoffringar eller vedermödor. Det krävs anpassning och ökad 
uppmärksamhet av de som rör sig i området, och det går inte längre att köra på exakt samma sätt som man ”alltid” 
har gjort.  Det kan under byggtiden också ta en lite längre stund att komma fram dit man ska. Jag är övertygad om 
att de flesta ändå ser fram emot att trafiken ska löpa smidigare och att det ska blir lättare och säkrare att ta sig fram. 

Lika övertygad är jag om att denna förändring kommer att leda till att någon annan korsning framöver kommer att 
vara den som man i tysthet svär över eftersom det tar så lång tid innan man kan svänga ut. För så är vi människor, 
man vänjer sig lätt med förbättringar och fokus flyttas fort till följande sak om borde åtgärdas. 

Den svåraste förändringen är ändå den som man själv ska stå för, och speciellt när man själv kanske borde förändra 
sig på någon punkt, må det sen gälla att lära sig något nytt, jobba lite effektivare, röra på sig mera eller kanske till 
och med att bete sig en liten aning bättre i förhållande till omvärlden.   

När det gäller förändringar som man själv inte rår på så börjar det mesta med att acceptera, vilket ofta i sig räcker 
förvånansvärt långt.  Acceptans, en gnutta reflektion och ett öppet sinnelag är i allmänhet till fördel när det gäller att 
tackla de förändringar man ställs inför. 

Finströms kommun genomförde under slutet av december en liten förändring i det att en ny version av webbsidan 
publicerades. Bekanta er gärna med den på www.finstrom.ax.  Avsikten har varit att åstadkomma förbättrad 
läsbarhet, layout och smidighet. 

Som med många andra förändringar så är avsikten att också förbättra, men det är ändå upp till användaren eller 
besökaren att avgöra om det lyckats. Är det något som saknas eller som blivit sämre så finns det möjligheter att 
påtala det. 

Jag vågar lova att vi ska göra vårt bästa föra att förändra och ställa till rätta, 

Magnus Sandberg
kommundirektör

Kommundirektören har ordet
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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

avvikande tider
fredag 24/2 stängt

Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21

Bibliotekets telefonnr 
+358 018 431 549

Finströms bibliotek finns också på
Facebook och Instagram

Ungdomsgårdens Öppettider
Våren 2023

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. 18.00 - 21.30 åk 6 - 9
Fredag kl. 12.30 - 16.00 åk 5 - 9
Fredag kl. 19.00 - 22.00 åk 7 - 9
Lördag kl 19.00 - 22.00 åk 7 - 9

Ungdomsgårdens lokal finns 
i Olles Els tidigare butikslokal. 

Ungdomsgårdens telefonnr
+358 0457 3454026.

Ungdomsgården Godby finns också 
på Facebook

Tidskriftsloppis 

Bibliotekets avskrivna tidskrifter 
från 2020

säljes fr o m 6 februari 2023.

50 cent styck eller 1 euro för 3 
stycken

Bibliotekets nyförvärv publiceras månadsvis på kommunens hemsida
https://www.finstrom.ax/kultur-och-fritid/bibliotek/nya-bocker

Gratisbok till kommunens 2-åringar
hämta en bokgåva från biblioteket
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LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR

Djurbidragen 2023 

Djurbidragen ska sökas årligen och har följande ansökningstider: 
• EU-djurbidrag (nötkreatur, får och getter) 9.1- 24.1.2023 
• Ersättning för djurens välbefinnande (nytt stöd för nötkreatur, får och getter)    
 9.1-2.2.2023
• Avtal om uppfödning av ursprungsraser (får och nötkreatur) 13.2-2.3.2023

EU-djurbidragen och dess stödvillkor förnyas 2023. Viktigt att iaktta reglerna om märkning 
och registrering. Fel eller försenade registeranmälningar leder till att bidrag går förlorade.
Villkor för att ett djur ska berättiga till bidrag är att djuret är korrekt märkt och infört i djurregist-
ret en viss referensdag. Det finns tre olika referensdagar för olika djurbidrag: 10 januari (slaktk-
vigor, slaktlamm och slaktkillingar), 31 januari (dikor, mjölkkor, tjurar, tackor och hongetter) och 
1 juni (slaktlamm och slaktkillingar).
Bidraget för dikor och mjölkkor har slagits samman, och bidrag betalas inte längre för dikokvi-
gor. Bidraget för nötkreatur har inte längre något krav på ras eller användningsändamål.

Systemet för tjurbidrag har reformerats helt. Det baserar sig inte längre på utfodringsdagar, 
utan bidrag betalas i fortsättningen för tjur/stut som efter att ha fyllt 11 månader har varit på 
gården i minst 60 dagar utan avbrott under kalenderåret. Djurhållningsperioden börjar den 1 
januari 2023. För varje tjur betalas ett lika stort bidrag endast en gång under dess livstid.
Ett krav för slaktbaserade bidraget för kvigor samt för lamm och killingar är att djuret har varit 
på gården minst 10 dygn före slakt under stödåret i fråga. 

Endast elektroniska ansökningar
Fr.o.m. 2023 söks samtliga jordbruksstöd enbart elektroniskt i Viputjänsten vilket innebär att 
stöden inte längre kan sökas med pappersblankett.
 
Krav på aktiv jordbrukare
Nytt fr.o.m. 2023 är att stödsökanden ska vara aktiv jordbrukare. Kravet på aktiv jordbrukare 
uppfylls om  
- Beloppet av direkta stöd som sökanden har beviljats under föregående stödansökningsår 
uppgick till högst 5 000 euro ELLER
- Sökandens huvudsakliga bransch hänför sig till jordbruksverksamhet och sökanden är mer-
värdesskatteskyldig som primärproducent. Uppgifterna kan kontrolleras på www.ytj.fi genom 
att söka på ditt namn under Företagssökning.
Om man inte uppfyller kravet på aktiv jordbrukare i fråga om någondera av de ovan nämnda 
grunderna, måste man använda sig av andra dokument för att påvisa utövandet av jordbruks-
verksamhet. Granskningen av gränsen om 5000 € i direkta stöd året innan görs först i slutet av 
stödansökningsåret. Under tiden för ansökan om djurbidrag och åkerstöd 2023 har det föregå-
ende årets direkta stödbelopp ännu inte alltid hunnit fastställas.
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Barnomsorg till hösten 2023

Ansökan om barnomsorg kan lämnas in när som helst under året, men för att underlätta 
fördelningen av platserna från hösten 2023 ser vi gärna att ni lämnar in er ansökan senast 17 
mars 2023.

Ansökan görs för barn som inte har en barnomsorgsplats och för barn som vill byta barnom-
sorgsplats. 
Ansökningsblanketter finns vid kommunkansliet, gruppfamiljedaghemmet, daghemmen och 
på kommunens hemsida www.finstrom.ax

Närmare upplysningar fås från:
Emkarby daghem, tfn 431556
Godby daghem, tfn 431550
Pålsböle daghem, tfn 431560
Gruppfamiljedaghemmet Trollebo, tfn 431565
Daghemsförest. Ann Grunér-Jansson tfn 431533

Ansökan sänds till Barnomsorgen i Finström, Skolvägen 2, 22410 Godby eller lämnas in 
till gruppfamiljedaghemmet, daghemmen eller kommunkansliet

Anmälningar:

Finström, Geta, Vårdö 
Mattias Andersson 0457-3749849 mattias.andersson@finstrom.ax

Häng med på en rolig Ninja Warrior bana på sportlovet! 
Tisdag 21.2 åk 1-3. kl. 12-14:00 

Onsdag 22.2 åk 4-5. Kl. 12-14:00 
 

Var? Valbohallen i Lemland.  
Kostnad? Gratis! 
Sista anmälningsdag är fredagen 17.2  
Anmälningar görs till fritidsledaren i din kommun!  

 

Fritidsledarna på Åland: 
 

Jomala                             Gustav Mattsson                0457-5692259    gustav.mattsson@jomala.ax 
 
Finström, Geta, Vårdö              Mattias Andersson 0457-3749849  mattias.andersson@finstrom.ax 
 
Hammarland                   Kaj Backas              0457-3424428    kaj.backas@hammarland.ax 
 
Sund                    Elvira Jansson                   0457-3459422  elvira.jansson@sund.ax 
 
Lemland o. Lumparland  Emil Ganz  0457-3799067    emil.ganz@lemland.ax 
 
Saltvik                    Johan Påvals  0457-5300729  johan.pavals@saltvik.ax 
 
Eckerö                    Janita Laitila  0457-3421651  janita.laitila@saud.ax 
 
Mariehamn      Jan Kankkonen  0457 5292961  jan.kankkonen@mariehamn.ax  

Ninja warrior 

Anmäl dig till respektive kommuns fritidsledare 
 
Finström / Geta / Vårdö: 
       0457-3749849  mattias.andersson@finstrom.ax 
 
Sund      Elvira Jansson              0457-3459422  elvira.jansson@sund.ax 
 
Saltvik      Johan Påvals  0457-5300729  johan.pavals@saltvik.ax 
 
Jomala:  Gustav Mattsson 0457-5692259  gustav.mattsson@jomala.ax 
 
Hammarland:  Kaj Backas   0457-3424428  kaj.backas@hammarland.ax 
 
Eckerö:  Janita Laitila  0457-3421651  janita.laitila@saud.ax 
 
Lemland/Lumparland: Emil Ganz 0457-3434543  emil.ganz@lemland.ax 
 
 

 

Häng Med till 

  
PPrriiss::  5500  eeuurroo..    
I priset ingår: Båtresor, frukost, buss, inträde till Turbo & 
trampolinstrumpor.  
Fickpengar som ska räcka till mat på hemresan behövs.  
 
Anmäl dig till din fritidsledare senast måndag 13.2.  
OBS! Egen fritidsförsäkring behövs.  

Torsdag 23 
februari 
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ROSENGÅRDS MATLISTA V 5-9 2023

30 januari-5 februari
Måndag  Kyckling med currysås och ris
Tisdag  Raggmunk med rimmat fläsk
Onsdag  Fiskgryta med aioli, potatis
Torsdag  Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Lövbiffsrullader med svamp och skinka
Lördag  Forellfilé med sås och potatis
Fredag Fläskfilé med barbequesås och stekt potatis

6-12 februari
Måndag  Kåldolmar, gräddsky och potatis
Tisdag  Cashewkyckling med ris
Onsdag Ångad torsk med citronsås och potatismos
Torsdag Ärtsoppa och plättar, bröd
Fredag  Dillkött och potatis
Lördag  Fiskgratäng med saffran
Söndag Schnitzel med kryddsmör och ugnspotatis

13-19 februari
Måndag  Korvsås och makaroner
Tisdag  Kållåda
Onsdag Lax i söt sojamarinad med rotsaker
Torsdag Jägarsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Baconlindad fläskfilé med ädelostsås
Lördag  Ugnsstekt kolja med dill- och parmesansås
Söndag  Karelsk stek med potatis

20-26 februari
Måndag  Sesamstelt kycklinglårfilé med lime och sambal, basmatiris
Tisdag  Makaronilåda 
Onsdag  Torsk i vinsås med tomat och basilika
Torsdag  Potatis- och purjolökssoppa med bacon
Fredag  Köttgryta med rotfrukter och öl
Lördag Stekt fisk med aioli och potatis
Söndag  Köttfärs- och linsgryta med potatismos

27 februari-5 mars
Måndag  Pasta med grönkålspesto och kryddig korv
Tisdag  Leverlåda
Onsdag  Stekt gös med kall dillsås och potatismos
Torsdag  Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fredag  Köttbullar med potatismos
Lördag  Citronfisk med potatis och sås
Söndag  Grekisk köttfärslimpa med fetaost och oliver

ROSENGÅRD
Äldreomsorgsledare Jana Andersson
Tel 431 581

Ansvarig vårdare Anette Jansson Tel 431 588

Vårdpersonal Tel 431 580

Ansvarig kock Marie BambergTel 431 585

Dagverksamhetsledare Ann-Mari 
Enqvist-Pettersson Tel: 018-431582
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VVÄÄLLKKOOMMMMEENN  TTIILLLL         
RROOSSEENNGGÅÅRRDDSS  DDAAGGVVEERRKKSSAAMMHHEETT!!  
Verksamheten riktar sig i första hand till Dig  
som är ålderspensionär, bor ensam och  
känner dig isolerad. 
Varierande aktiviteter ordnas måndag – 
torsdag. Vid behov ordnar kommunen taxi som 
hämtarupp hemifrån. 5€ t/rt 
 
Måndag 6 och 20.2 kl 13-15 Social samvaro 
Aktivitet och kaffe. 
Onsdag 8,15 och 22 kl 13-14 Sittdans 
Torsdag 2 och 16.2 kl 11.30-14.30 Herrträff 
Lunch, aktivitet och kaffe. 
Torsd 2.2 Församlingens stickmöte kl 13-15 
 

Musikunderhållning   

Fredag 3.2 Åland Accordion Club kl 13.30 
Sång med Församlingen 13 och 27.2 Kl 13.30  
OBS! Anmäl dig dagen innan senast kl 12. 
 
     Susie Johansson håller fotoutställning 
                          Sweet Dreams  

                    
                       
För närmare information och anmälningar 
Ann-Mari Enqvist-Pettersson 
Dagverksamhetsledare Tel: 018-431582 
 

 

I Godby Center - Mitt på Åland
”Salongen för både honom och henne

Kom förbi för att se om vi har lediga 
DROP IN tider eller 

boka tid på telefon 018-41295 eller 
skicka meddelande via vår facebooksida 

Salong Strix

Malin och Alexandra önskar både gamla och nya 
kunder välkommen

Sportlovstips

Fri lek & rörelse för barn och vuxna tillsam-
mans söndagen den 26 februari kl. 11-12. 

Folkhälsan i Finström ordnar fyra tillfällen av 
detta under vårterminen 2023. 
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 leken sker 
fritt utan ledare. 
Medföljande vuxen ansvarar över sitt/sina 
barn. Det krävs ingen anmälan och tillfällena 
är gratis. Ingen åldersgräns, alla är välkom-
na.

Vid frågor kontakta Susanna Koskinen tel. 
0405447001
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ALANDICA
Det åländska folkets historia. V:2. Ålandsrörelsen 
och självstyrelsen 1917-1995
Johans, Sebastian, Döden och Kerstin
Lindbäck, Marlene, Stenkast
Sanct Olof. 2022
Sjöhistorisk årsskrift för Åland. 2021/2022
Åländsk odling. 2022

FAKTA
Gerholm Luhanko, Lisa, Bygga bastu
Grossi, Giorgio, Gå vidare efter utmattning
Lantz, Jennie, Vinterstjärna & iskristall
Morgan, Sarah, Kristallklara nätter i juletid
Mumindalens stickbok
Schwarz, Alexandra, Mina bästa virkade vänner för 
alltid
Steen, Fredrik, Hundlära
Sörngård, Katarina A, Föräldraguiden vid autism 
och adhd
Waller, Ericka, Hundår
Åberg, Erika, Det sitter i väggarna
Åman, Annika, Lumpänglar

BIOGRAFIER
Morton, Andrew, Elizabeth
Skalietska, Yeva, Du vet inte vad krig är

ROMANER
Collins, Karin, Snart har sommarn blommat ut
Daley, Melissa, Fyllda hjärtan & frusna tassar
Hellsing, Jöns, Till sista droppen
Perrin, Valérie, Färskt vatten till blommorna
Rådberg, Helene, Kvinnorörelse
Swedenmark, Eva, Mistlar och mys 
Thompson, Gill, Systrarna vid fyren
Thorup, Torill, Inga Svartdal, del 9, 10, 11, 12
Wessel-Aas, Katrine, Familjeband, del 8

DECKARE & THRILLERS
Cedervall, Marianne, I gryningen andas inget 
Coben, Harlan, Lämna inga spår
Griffiths, Elly, Det låsta rummet
Horst, Jørn Lier, När det skymmer
Kepler, Lars, Spindeln
Nesbø, Jo, Blodmåne
Ragnar Jónasson, Utlämnad
Roberts, Nora, Midnattsdåd
Schulman, Ninni, Som vi lekte
Sten, Camilla, En farlig talang
Tuominen, Arttu, Dödlig fara

LJUDBOK
Lapidus, Jens, Mr Ett
Smirnoff, Karin, Havsörnens skrik
Tuominen, Arttu, Dödlig fara

FILM
Där kräftorna sjunger
Göta kanal - Vinna eller försvinna

December-januari månads nyförvärv i biblioteket
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Flickor födda 2014-2016 

måndagar kl 18.00-19.00 GHS

Flickor och pojkar födda 2014-2015
tisdagar kl 18.30-19.30 ÅIC

Flickor och pojkar födda 2016-2017
torsdagar kl 18.00-19.00 GHS

fotboll för
 barn födda 2014

eller senare

Alla välkomna att testa,
intresseanmälan till Julia

info@iffk.ax
0457 5257167 

Idrottsföreningen
Finströmskamraterna

IF FINSTRÖMSKAMRATERNA
 

vill tacka alla som under 2022 har deltagit i
föreningens 100-årsfirande och alla eldsjälar som

det senaste seklet har varit med och format
föreningen till vad den är idag, en livskraftig

förening som välkomnar alla.
 

Eftersom vi inte vill missa någon och det finns så
många att tacka för så mycket väljer vi att visa vår

tacksamhet genom att göra en inbetalning till
Rädda Barnens barnfond som bland annat ger

familjer i ekonomisk utsatthet möjlighet att söka
stöd för barnens idrottsaktiviteter.

Tack!
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Vi har öppet för dig!
 Vi på Ålandsbanken i Godby finns här 
för dig som värdesätter personligt 
bemötande och en bank som har 
öppet alla vardagar. Vi kan hjälpa dig 
med alla typer av banktjänster.

Varmt välkommen!

Mona, Kristina och Annika

Kontakta oss 
 Tfn 018 291 660 | godby@alandsbanken.ax

Vi har öppet alla vardagar kl. 9.30-16.15

Åland_Annons_juridik_#3977.indd   1Åland_Annons_juridik_#3977.indd   1 24-06-2021   13:24:2624-06-2021   13:24:26

Vi hjälper dig med bland annat:

• Dagliga banktjänster

• Spara och placera

• Finansiering

• Digitala tjänster

• Juridik
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K Y R K A N    I    F I N S T R Ö M  
Norra Ålands församling ordnar i samarbete med Saltviks församling 
SPORTLOVSKUL  
 

med pyssel och lek på tre olika platser: 
 

onsdag 22.2 i Vårdö församlingshem 
torsdag 23.2 i Mikaelsgården, Finström 
fredag 24.2 i Mariagården, Saltvik 
 

Dagsprogrammet pågår kl. 9-15, men vid behov kan man komma från 7.30 och stanna till 17.00. Lunch och 
mellanmål serveras, och allt är kostnadsfritt. Anmälan görs på församlingens hemsida 
www.norraalandsforsamling.ax senast 13.2. Frågor? Kontakta Emma Björklund, tel. 0457-3449492, eller Arja 
Grunér, tel. 0457-3434403. 
 
 
 
 
 

BARNKÖR 
 

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. 
Mellanmål serveras. Körledare är Katrin Gwardak, 
tel. 040-7784400, och Julia Westerberg, tel. 0457-
5301124. 
 

KYRKIS – LEK, PYSSEL OCH SKOJ 
 

KYRKIS FÖR YNGRE BARN (ÅK 1–3) 
 

i Mikaelsgården måndagar kl. 12.45. Taxi går från 
Källbo skola och tillbaka till Källbo efter 
verksamheten. Mellanmål serveras.  
 

KYRKIS FÖR ÄLDRE BARN (ÅK 4–6) 
 

i Mikaelsgården måndagar kl. 14.45. Taxi går från 
Källbo skola och tillbaka till Källbo efter 
verksamheten. Mellanmål serveras.  
 

Ledare för kyrkis är Denise Andersson, tel. 0400-
8433830.  
 

HERRLUNCH 
 

Matlagning och samvaro i Mikaelsgården fredag 
24.2 kl. 12.00. Diakon Maria Sjölund berättar mera, 
tel. 0457-3613463.  
 

CAFÉ KOM MÉ 
 

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården 
torsdagar kl. 13.00. Den som behöver taxi ringer till 
diakon Maria Sjölund, 0457–3613463. 
 
 

GUDSTJÄNSTGRUPPEN 
 

samlas och planerar följande söndags gudstjänst 1.2 
och 15.2 kl. 18.30 i Mikaelsgården. Jon Lindeman 
svarar på frågor, tel. 0400-951734. 
 

FAMILJECAFÉ 
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 för familjecaféerna är diakon Maria  
Sjölund och diakoniassistent Emma Björklund.  

 

SORGEGRUPP 
 

Sorg är en normal och naturlig känslomässig reaktion på en förlust eller förändring av något slag. Hur 
förlusterna upplevs är individuellt, men dödsfall och skilsmässor är oftast smärtsamma. Programmet för 
Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för människor som vill bearbeta den smärta som olika 
förluster orsakat. Under träffarna tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar  
vi reda på vilka förluster som påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar som behövs för att bearbeta 
och fullborda det som är ofullständigt.  
 

Första träffen är onsdag 1 mars kl. 18.30 i Mikaelsgården, Finström.  
Anmäl dig till diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463, senast 15.2. 
 

RESA I ST OLOFS FOTSPÅR 
 

27–31 juli 2023 ordnar Gunilla Karlsson och Kiki 
Alberius-Forsman med stöd från Ålands prosteri 
en resa till Norge i fotspåren av Ålands 
skyddshelgon. Resan går via Selånger och 
Stiklestad till Nidarosdomen i Trondheim. 
Bussresa, fyra övernattningar på hotell och 
vandrarhem samt föreställningen ”Spelet om 
Olav den helige” på Nordens största 
friluftsteater och en norsk festmiddag inspirerad 
av vikingatiden ingår i resans pris. Kostnaden blir 
700–1100 euro beroende på antal resenärer och 
sponsorer. Ej bindande intresseanmälan skickas 
till gunilla@alandsresor.fi. Sista anmälningsdag 
är 22.6.2023. 
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F I N S T R Ö M 
 

G E T A  S U N D V Å R D Ö 
 

5.2 kl. 12 
Kyndelsmässodagen 
Högmässa 
Jon Lindeman, Ingrid 
Björkskog, Johanna 
Evenson.  
 

   
 

5.2 kl. 10  
Kyndelsmässodagen 
Högmässa 
Outi Laukkanen, Emma 
Björklund, John-Adam 
Sjölund, Torsten Sandell. 

 
 

 
 

 

12.2 kl. 11 
2:a sö före fastetiden 
Högmässa 
Jon Lindeman, Ingrid 
Björkskog, Johanna 
Evenson. 
 

  

12.2 kl. 14 
2:a sö före fastetiden 
Högmässa 
Jon Lindeman, Ingrid 
Björkskog, John-Adam 
Sjölund. 

 

19.2 kl. 12 
Fastlagssöndagen 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evenson. 
 

 
 

 

19.2 kl. 10 
Fastlagssöndagen 
Högmässa 
Outi Laukkanen, John-Adam 
Sjölund.  

 
 

 
 

 

26.2 kl. 11 
1:a söndagen i fastan 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, Johanna 
Evenson.  
 

 

26.2 kl. 19 
1:a söndagen i fastan 
Taizémässa 
Ingrid Björkskog, Johanna 
Evenson. 

 

26.2 kl. 14 
1:a söndagen i fastan 
Högmässa 
Outi Laukkanen, Johanna 
Evenson.  
 

 

5.3 kl. 12 
2:a söndagen i fastan 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, John-
Adam Sjölund. 
 

 

 
 

5.3 kl. 10 
2:a söndagen i fastan 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, John-
Adam Sjölund. 

 

 

 

12.3 kl. 19 
3:e söndagen i fastan 
Taizémässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evenson. 
 

 

12.3 kl. 11 
3:e söndagen i fastan 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evenson.  
 

  

12.3 kl. 14 
3:e söndagen i fastan 
Högmässa 
Outi Laukkanen, Ingrid 
Björkskog, John-Adam 
Sjölund. 
 

 

 

www.norraalandsforsamling.ax 


