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Kommundirektörens kolumn
Vid kommunfullmäktiges möte 15 november beslöts att till år 2019 sänka inkomstskatten
från 19,00 till 18,50 procent, medan fastighetsskatterna förblir oförändrade. Där togs också
beslut om att permanenta den tillfälliga lösningen där Rosengårds föreståndare även fungerar som äldreomsorgsledare. För återstoden av året utsågs Åke Mattsson till ny fullmäktigeordförande emedan Viveka Eriksson befriades från sina kommunala uppdrag som följd av
flytt.
I kommunstyrelsen har behandlats bland annat utökat arrendeområde för Optinova och
arrendeavtal för Fotografiska museets verksamhet i Pålsböle gamla skola. Man har även tagit
fram ett utkast till samarbetsavtal med de norråländska kommunerna rörande utökad ungdomsgårdsverksamhet, för vilken man även tittat på alternativa lokaliseringar.
När det gäller pågående byggnadsprojekt och entreprenader har det tyvärr uppstått en del
fördröjningar men avsikten är att arbetena ska kunna fortgå och projekten förverkligas så
snart som möjligt.
Lagtinget har antagit lagen om kommunstruktur medan den av landskapsregeringen initierade kommunindelningsutredningen fortgår för Norra Ålands del till en bit in på nästa år.
Invånarmöten hålls runtom i de berörda kommunerna.
Kommunfullmäktige sammanträder härnäst 20 december och väntas då fastställa budget för
år 2019 samt besluta om ändringar i ett antal styrdokument. Det preliminära budgetförslaget innebär ett underskott som dock är mindre än för innevarande år.
I december håller Kommungården i Godby stängt klämfredagen 7 december samt i julmellandagarna 24-31 december. Efter årsskiftet kommer sedan ett nytt ansikte att möta i receptionsdisken. Mer om detta i kommande infoblad.
God jul och gott nytt år önskas er alla.
Erik Brunström
kommundirektör
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ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet kontakta
Inger-Louise Andersson, tel: 41470,
e-post: inger-louise.andersson@finstrom.ax
Annonspriser 2018
Helsida 124 euro inkl moms
Halvsida 62 euro inkl moms
¼ dels sida 37 euro inkl moms

UTGIVNING VÅREN 2018
Utgivning		
Material lämnas senast
10 januari
2 januari
7 februari		
30 januari
3 mars		
27 februari
4 april		
27 mars
9 maj 		
30 april
13 juni		
29 maj
Skicka ditt material till
biblioteket@finstrom.ax eller
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider.

TIPS PÅ NYA BÖCKER I BIBLIOTEKET
Vintereld / Anders De la Motte
Lucianatten 1987 dör en ung kvinna i en våldsam brand i en skånsk stugby. För Laura Aulin
innebär det slutet på hennes trygga vistelser där. När hon trettio år senare ärver stugbyn av
sin faster väljer hon att ändå återvända. Hon vill avsluta ett smärtsamt kapitel ur sin barndom.
I stället upptäcker hon något som kastar nytt ljus över den gamla tragedin, och som försätter
henne i livsfara.
Himmelskriket / Mons Kallentoft.
En bok med kriminalinspektör Malin Fors. En dallrande het augustidag hittas en liten pojke död
i en bil. När Malin Fors kommer till platsen ligger han i sin mammas famn. Hennes förtvivlade
skrik har övergått i ett klagande läte. Av allt att döma har hon glömt sonen i bilen, och utredningen avslutas snabbt. Men kanske är svaret inte så enkelt? Några månader senare sker ett
mord som tvingar Malin att återvända till fallet.
Bilder av henne / Karin Slaughter
Andrea Cooper tror att hennes mamma Laura alltid har bott i lilla Gullaway Island och levt ett
stilla liv. Men under en dag vänds Andreas hela värld uppochner när hon får se en helt annan sida
av mamman. För innan var Laura någon helt annan. I nästan trettio år har hon dolt sin verkliga
identitet men nu har det förflutna hunnit i kapp henne på ett våldsamt sätt, och Andrea måste
ta reda på sanningen. Om hon misslyckas står båda deras liv på spel.
Snöfall över Strandcaféet / Lucy Diamond
Efter en hektisk sommar på strandcaféet ser Evie fram emot sin första jul med nya pojkvännen
Ed. Hon är fast besluten att det ska bli den mest perfekta, romantiska julen någonsin. Men friden
tar slut när Eds före detta fru plötsligt tar kontakt igen, och sedan dyker oväntade gäster upp:
Eds grinige bror Jake och Evies bästa vän Amber, som just fått sitt hjärta krossat. Med snöstormar och familjedrama ser det ut som om julen kommer att bli misslyckad.
Svunna tider / Julian Fellowes
Damian Baxter är mycket rik och döende. Han bor ensam på ett gods i Surrey. Men ett anonymt
brev antyder att Damian har ett okänt barn, så han kontaktar en gammal vän för att få hjälp att
hitta sin arvinge.Vänskapen går tillbaka till societetssäsongen 1968, då champagnen flödade fritt
under eleganta baler. Vem var kvinnan som skrev brevet? Läsaren får följa Damians erövringar
och återblickar till sommaren på 60-talet, och katastrofen som avslutade den.
Utvald / Sarah Stovel
Bo Luxton har allt, en kärleksfull familj, ett vackert hem i Lake District i norra England, och en
rad bästsäljande böcker bakom sig. Så gör Alice Dark entré på scenen - en aspirerande författare på drift genom livet, med en rad misslyckade jobb i bagaget, och en odugling till pojkvän.
När de båda kvinnorna möts på en skrivarkurs är kemin omedelbar, och en intensiv relation
tar sin början.
Innan ni tog oss / Lisa Wingate
Memphis, 1939. Tolvåriga Rill och hennes syskon bor på en båt på Mississippifloden. När deras
föräldrar tvingas åka till sjukhuset lämnas Rill kvar för att passa syskonen. Men helt plötsligt
dyker främlingar upp. De sliter med sig barnen och placerar dem på barnhem. Syskonen är
övertygade om att föräldrarna snart kommer för att hämta dem. Bygger på den sanna historien
om hur barn från fattiga förhållanden kidnappades och såldes till välbärgade familjer.
Krutgummor på krigsstigen / Catharina Ingelman-Sundberg
Två systrar och ett gäng kvinnor, 70 plus, har fått nog av vapenskrammel och galenskaper från
världens ledare. Med finess och påhittighet slår de till mot vapenindustrin på de mest dråpliga
sätt. Från basen på den skånska kursgården drar de upp riktlinjerna för sitt motstånd och tränar
sig flitigt i civil olydnad. Kvinnorna anlitar en femtonårig grabb som är bra på att hacka sig in i
större datasystem. Och konsekvenserna blir minst sagt dramatiska.
Pärlfarmen / Liza Marklund
Det är tidigt 1990-tal. Unga Kiona lever med sina syskon och föräldrar på Manihiki i södra Stilla
havet, en av världens mest isolerade atoller. Hon arbetar på familjens pärlfarm: fridyker, kontrollerar ostron och skördar svarta pärlor. En morgon fastnar en stor segelbåt på revet. På däck
ligger en svårt skadad man. Han är svensk och heter Erik. Så börjar en historia som sträcker sig
över ett halvt årtionde och fyra världsdelar.
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UTSTÄLLNINGAR 2019
JANUARI
Judit Deaki – En bit dräkthistoria
FEBRUARI
Ann-Mari Stenvall – Akvareller
MARS
Markus Linnanlehto – TV-spel
APRIL
Monique Lundberg – Grafik/Målningar
MAJ
Källbo skolas elevarbeten
JUNI-JULI
Ålands Emigrantinstitut – Pro Finlandia IV
AUGUSTI
Oscar Johansson – ödegårdar
SEPTEMBER
Bo Torgé – Akryl - Ny konst
OKTOBER
Christina Wigren -Lapptäcken
NOVEMBER
Annica Lindqvist - Akrylmålning
DECEMBER
Kenneth Karlå - Vykort

December månads utställning i biblioteket
Lise Wikström från Geta ställer ut egentillverkade tomtar passligt till jul
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Information till fastighetsägare

KARTLÄGGNING AV ENSKILDA AVLOPP PÅ ÅLAND INLEDS
Statusen för hälften av de enskilda avloppen på Åland är okänd, varför det under lång tid
har funnits ett behov av att inventera och kartlägga dem. I april 2018 inleddes ett projekt i
samarbete mellan elva kommuner och Ålands Vatten Ab, med målsättningen att skapa
ett enhetligt register över enskilda avlopp. Detta för att skapa bättre underlag för
kommunal VA-planering och uppföljning samt bättre förutsättningar för att rikta
vattenskyddsåtgärder där de gör mest nytta. Sedan 1.1.2014 ska samtliga enskilda
avlopp uppfylla de reningskrav som ställs i nuvarande miljölagstiftning. Följande
kommuner deltar: Eckerö, Finström, Föglö, Geta, Hammarland, Kumlinge, Lemland,
Lumparland, Saltvik, Sottunga och Sund. Projektet leds av en styrgrupp med
representanter från samtliga deltagande parter och pågår t.o.m. maj 2019.
Projektkontoret har sin bas i Lemlands kommungård i Söderby.
Under perioden december till maj kommer ett begränsat antal enskilda avlopp att
inventeras i fält. Respektive kommun avgör vilka avgränsade områden som
prioriteras. Vargsundet är utpekad som potentiell ytvattentäkt och med anledning av
det avser Finströms kommun i första hand inventera enskilda avlopp inom Vargsundets
avrinningsområde i byarna Emkarby, Bjärström och Kulla. Inventeringarna ger en
nulägesbild över avloppens status samt underlag för att bedöma behovet av framtida
kommunalt avlopp. Innehavare av fastigheter med äldre avloppslösningar för
permanent boende kommer att kontaktas på förhand för ett platsbesök i december.
Under besöket inhämtar projektets gemensamma utredare kompletterande
uppgifter om det enskilda avloppet.
Fastighetsägare, som önskar mer information om projektet, ombeds kontakta utredare
Ann-Charlotte Funck: e-post: ann-charlotte.funck@lemland.ax, tel. 0457 34 34 117
vardagar kl. 9 - 15.
Information om projektet kommer kontinuerligt att uppdateras på respektive kommuns
hemsida samt Ålands Vatten Ab:s hemsida.
David Ståhlman, Ålands Vatten Ab
projektkoordinator
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På gång i Jaktvårdsföreningen
MÅRDHUNDSSVANSAR
mottages 10 euro styck.Kontakta sekreteraren 0457 5244012. Slutspurten inleds.
Full fart på mårdhundsjakten alltså. Alla svansar som ligger i frysboxarna skall
lämnas till Fjalar senast första veckan i december. I skrivande stund har 145 svansar anlänt, men vi vet att det kommer 100 till ?? Premien för 2019 bygger på hur
många svansar vi får in 2018. Flest är bäst..

HÖSTMÖTET på Breidablick 26 november var välbesökt och förlöpte som sig bör.
Verksamhetsplan och budget för 2019 fastställdes. Jaktförvaltare Robin Juslin informerade om dagsläget
på varg, vildsvin, svinpesten och Evira. Föreningens eftersökshundar fortsätter sin aktivitet i samband med
polisen. Ordförande informerade om dagsläget på Mårdhundsprojektet med åtlar och viltkameror.
Vitsvanshjorten fredades även under år 2019. Dock skall det kollas huruvida grannkommunerna besluter
till nästa gång.

Folkhögskolans elever har
använt våra luftgevärsbanor i
sin undervisning. Här en grupp
skyttar som även har prövat
på bågskytte.

Höstsäsongen på LUFTGEVÄRSSKYTTET avslutades med LILLA JULSMÄLLEN den 27 november. Så här
såg det ut när de 10 tävlande samlades till prisutdelning.
Sponsorerna Chips och Ab Lantbruk såg till att priserna på prisbordet räckte åt alla deltagare. Tack säger
vi alla. Casper Malmén tog hem segern denna kväll med 190 poäng av 200 möjliga. Att kampen var hård
visar följande resultat:
4:e plats 159 poäng, 5:e plats 158 poäng, 6:e plats 157 poäng och 7:e plats 156 poäng
Nu tar vi julpaus och börjar på nytt tisdagen den 8 januari 2019 kl 18.30. Det är möjligt att skjuta under
uppehållet om man kontaktar någon av nyckelmännen.
Nu när såväl rådjursjakten som älgjakten går in på slutspurten önskar
styrelsen alla jägare ett lyckosamt slut
på jaktåret 2018 och
EN GOD JUL
OCH ETT
GOTT NYTT ÅR!

Jaktvårdsföreningen fick det
ärofyllda uppdraget att klä julgranen i biblioteket. Prydnaderna
har tillverkats av unga jägare vid
Pålsböle dagis.
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Tidskrifter 2019
Biblioteket erbjuder många trevliga tidskrifter under 2019. Du kan låna hem alla nummer
förutom det senaste som är reserverat för läsning i vår tidningssal.
Lånetiden på tidskrifter är fyra veckor.
Allt om fritidshus
Allt om handarbetes sömnadsmagasin
Allt om jakt & vapen
Allt om resor
Allt om trädgård
Antik & auktion
Elle
Femina
Fotografen
Gård & torp
Gör det själv
Hemslöjden
Hus & hem
Hälsa
Härliga hund
I form

Illustrerad vetenskap
Kloka hem
Kuriren
Ljud & bild
Mama
Matmagasinet
Populär historia
Praktiskt båtägande
Sköna hem
Vagabond
Wheels magazine
Vi
Vi bilägare
Vi läser
101 nya ideer

God Jul
och
Gott Nytt LÄS-År
Biblioteksgranen har i år prytts med
pynt som Jaktvårdsföreningen bidragit med.
Vi lägger hemliga bokpaket under granen,
paketen får man ta med sig hem som en julklapp
till sig själv eller någon som kan behöva en bokgåva. Obs i år är paketen fyllda med vuxenböcker,
romaner. Max 1 paket per person.

Barn & ungdom
Goal
Julia
Pets
Robot
Dagstidningar
I vår tidskriftssal kan du läsa
Nya Åland,
Ålandstidningen
Hufvudstadsbladet

Låna en färdig bokkasse
med barnböcker
Du som har barn i barnomsorgen.
Vet du om att biblioteket lånar ut
färdiga bokkassar som ni får låna
hem via daghemmet/lekparken?

Bibliotekets öppethållningstid
måndag-onsdag kl 12-20
torsdag kl 10-16
fredag 10-14
För dem som registrerat sig som meröppetkunder
Meröppet bibliotek alla dagar
kl 9-21, vardag som helgdag
Ändringar i den bemannade öppettiden:
julafton 24/12 stängt
juldagen 25/12 stängt
julannandagen 26/12 stängt
nyårsafton 31/12 öppet kl 12-16
nyårsdagen 1/1 stängt
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Fritidsaktiviteterna samt ungdomsgårdens
eftermiddagar tar jul o nyårspaus
from 15.12-7.1
Ungdomsgårdens kvällar har öppet t.o.m
21.12 och öppnar igen 11.1
God Jul o Gott nytt år
önskar fritidsförvaltningen!

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR

Lagringsstöd för trädgårdsväxter
Lagringsstödets bilaga I och II dvs
lagerinventeringen per 15 november och
14 december skall vara inlämnade till
Statens ämbetsverk på Åland senast
31.12.2018.

FINSTRÖMS KOMMUN
Kultur och Fritid

i Ålands Idrottscenter
tel 41580
God Jul & Gott Nytt År
ÖPPET
tisd, torsd, fred
kl 9-17
onsd
kl 12-17
enligt bokning kl 20
lörd
kl 10-14 enligt bokn
v 52 öppet
tors-fre-lördag
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Föreståndare Jana Andersson
tel 41745

ROSENGÅRD

Välkommen till
ROSENGÅRDS DAGVERKSAMHET
De regelbundna aktiviteterna har en del uppehåll
under december.
Måndag: Högläsning kl 12.15. Sista tillfället för
hösten 10.12. Start igen 7 januari.
Sång med Maria 7, 17 dec kl 13.30. Startar igen
14 jan.
Tisdag: Bingo kl 13 (5€) Ingen bingo annandag jul
25 december och nyårsdagen 1 januari.
Onsdag: Sittdans kl 13, sista tillfället för hösten
12 dec. Startar igen 16 januari kl 13.
Torsdag: 20.12 herrlunch kl 11.30.
Fredag: 14.12 kl 10.30 Boktips från biblioteket.

MUSIK I JULETID
14.12 kl 13 Ålands Accordion club underhåller
30.12 kl 13.30 De vackraste julsångerna med
församlingen.
UTSTÄLLNING 13.12 – 13.01.
Handmålade porslinstomtar
Lis-Britt Törnberg

God Jul och Gott Nytt År till Er alla!

För närmare information och anmälningar:
Verksamhetsledare Ann-Mari Enqvist-Pettersson
Tel 0457 344 1821 eller till Rosengårdens kansli
tel 42620.
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Ansvarig vårdare Anette Jansson
tel 42620

MATLISTA
V 49-v 1 2017-18
Måndag 3/12 Korv i ugnen med potatis
Tisdag 4/12
Köttfärsgryta med ris och potatis
Onsdag 5/12 Torsk med pepparrotskräm & ärtpesto
Torsdag 6/12 Kronhjortslimpa m rotfrukter,gräddsås
Fredag 7/12
Kycklingsoppa med kokosmjölk och röd
		
curry, bröd och efterrätt
Lördag 8/12
Panerad fisk med kall grön sås, potatis
Söndag 9/12
Hackad biff med potatisgratäng och 		
		kryddsmör
Måndag 10/12
Tisdag 11/12
Onsdag 12/12
Torsdag 13/12
Fredag 14/12
Lördag 15/12
Söndag 16/12

Teriyakimarinerad fläskwok med nudlar
Nötköttsgryta m svamp och grönpeppar
Strömmingsflundra med potatismos
Köttsoppa, bröd, efterrätt
Köttbullar med potatismos
Citronfisk med potatis
Kycklinggryta med curry, ris

Måndag 17/12 Julkorv och potatismos
Tisdag 18/12 Potatis- och purjolökssoppa med bacon
Onsdag 19/12 Rökt lax, potatis, sås
Torsdag 20/12 Julbord
Fredag 21/12 Kålrotslåda med revbensspjäll
Lördag 22/12 Janssons frestelse
Söndag 23/12 Brysselkålsgratäng med fläskfilé och
		rödvinssky
Måndag 24/12
Tisdag 25/12
Onsdag 26/12
Torsdag 27/12
Fredag 28/12
Lördag 29/12
Söndag 30/12

Sill, lutfisk, julskinka, morotslåda
Förrätt, kall stek, rödbetssallad & potatis
Stekt strömmingsflundra med potatismos
Korvsoppa, bröd och efterrätt
Rotmos med rimmat kött
Köttfärslimpa, tzatziki och potatis
Stek, potatis och sås

Måndag 31/12 Svartbrödstoast / Fläskfilé med aioli och
		
ugnsrotsaker / pannacotta m jordgubb
Tisdag 1/1
Burgundisk köttgryta med ris
Onsdag 2/1
Lax med grön curry, ugnsbakad morot, 		
		potatis
Torsdag 3/1
Kycklingsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 4/1
Pasta carbonara med rimmat sidfläsk
Lördag 5/1
Citronfisk, potatis och kall sås
Söndag 6/1
Helstekt carré med potatis och sås
Måndag 7/1
Kycklinggryta med mango chutney, ris
Tisdag 8/1
Sjömansbiff
Onsdag 9/1
Stekt gös med vittvinssås, potatis
Torsdag 10/1 Ärtsoppa, bröd och plättar
Fredag 11/1
Wienerkorv med potatismos och
		senapsrelish
Lördag 12/1
Fiskfärsbiffar med kall sås
Söndag 13/1
Kassler med ananas
Ansvarig kock Marie Bamberg
tel 42621

JULKONSERT MED FLERA RÖSTER
22.12 kl. 15 i Finströms kyrka

JUL, JUL, STRÅLANDE JUL
Konsert med Sara Alm, sång, Anna Randelin,
oboe, Kaj-Gustav Sandholm, orgel och piano.
Fredagen den 28.12 kl. 19

KAFÉ KOM MED
Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 1330. Första torsdagen i månaden
samlas vi i Rosengård. Den som behöver taxi till
Café kom med ringer till diakon Maria Sjölund, tel.
0457-3613463. Första samlingen efter jul hålls 10.1
kl. 13-15 i Rosengård.

HERRLUNCH I FINSTRÖM OCH GETA
Herrlunchgrupperna i Finström och Geta samlas
gemensamt i Geta församlingshem onsdagen den
12.12 kl. 12

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA
SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I
FINSTRÖM
Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

Onsdagar kl. 13.45. Taxi direkt från
skolan/eftis till Miklaelsgården och
tillbaka till eftis
Onsdagar kl. 14.45. Taxi direkt
efter skolan till Mikaelsgården och
tillbaka till Källbo för dem som så
önskar.

Anmälan till Julia Westerberg tel. 0457-5301124.
Efter jullovet börjar grupperna den 16.1.

BARNKÖR I GETA
Kören övar på torsdagar efter skolan. Tamara
Himmelstrand leder kören. Efter jul börjar kören
den 17.1

MIKAELSKÖREN
Torsdagar kl. 19 i Mikaelsgården. Dirigent t.f.
kantor Kaj-Gustav Sandholm, tel. 0400-796307.
Efter jul börjar vi den 17.1. Nya sångare välkomna!

SYFÖRENINGEN I GETA
I församlingshemmet onsdagar jämna veckor kl.
12.30. Om man behöver taxi till symötet ringer
man till diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463.
Efter jul börjar symötet den 9.1

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10.
I Geta församlingshem torsdagar kl. 10
Terminsavslutning för båda föräldra-barngrupper
tisdagen den 11.12 kl. 10 i Finström
Efter jullovet börjar grupperna i vecka 3.

KYRKIS
I Geta församlingshem för årskurs 1-6 tisdagar kl.
13.30-15.
I Mikaelsgården för årskurs 1-2 måndagar
kl.12.45. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till
eftis efter verksamheten.
I Mikaelsgården för årskurs 3-6 måndagar kl. 14.45..
Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo efter
verksamheten.
Kvällskyrkis i Mikaelsgården för årskurs 6-7
måndagar kl. 18-19.45.
Kyrkis är lek, pyssel och skoj tillsammans med
Gunilla Nilsson och Ingrid Björkskog. Man anmäler
sig på tel. 0400-614839. Meddela om specialdieter.
Efter jul börjar alla kyrkisgrupper i vecka 3.

GUDSTJÄNSTGRUPPEN
I gudstjänstgruppen förbereder vi söndagens
högmässa tillsammans. Vi samlas följande gång den
11.12 och 8.1 kl. 18.30 i Mikaelsgården.

___________________________________________________________________________________________
Pastorskansliet i Pålsböle är öppet måndag-onsdag kl. 9-11. Tel. 42330.
Kyrkoherde Jon Lindeman kan (0400-951734) kontaktas när som helst och träffas också i Geta enligt överenskommelse.
Ämbetsbetyg beställs från pastorskansliet i Mariehamn, tel. 5360.
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9.12 kl. 13.30 Andra söndagen i advent:
Din konung kommer i härlighet
Mässa i Rosengård

9.12 kl. 11

Alexandra Äng, Kaj-Gustav Sandholm.

16.12 kl. 11

Tredje söndagen i advent:
Bered en väg för konungen
Högmässa

Alexandra Äng, Kaj-Gustav Sandholm,
Tamara Himmelstrand och Geta barnkör.
Kollekt: Finska missionssällskapet i Senegal.

23.12 kl. 11

Jon Lindeman, Joakim Oldmark, Kaj-Gustav
Sandholm. Kollekt: Kran

24.12 kl. 11

Julafton:
Löftena uppfylls
Barnens julbön

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm, Henrik
Herlin. Barnkören sjunger. Kollekt: Kyrkans
Utlandshjälp.

24.12 kl. 15

24.12 kl. 23

26.12 kl. 19

Annandag jul:
Kristi vittnen
De Vackraste julsångerna i kyrkan

Kaj Gustav Sandholm m.fl. Kollekt: Kyrkans
Utlandshjälp.

30.12 kl. 13.30 Första söndagen efter jul
Den heliga familjen
Sångstund med de vackraste julsångerna
i Rosengården
Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm, Knut
Grüssner.

31.12 kl. 19

Nyårsaftonen:
Vårt liv är i Guds hand
Nyårsbön

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Knut
Grüssner sång. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp

13.1 kl. 11

Första söndagen efter trettondagen
Högmässa

Jon Lindeman, Maria Sjölund, Kaj-Gustav
Sandholm. Efter mässan födelsedagsfest för
dem som fyllt jämt under året
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24.12 kl. 13

Julafton:
Löftena uppfylls
Julbön

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm.
Körsång. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp.

25.12 kl. 7

Julnatten:
Din konung kommer i ödmjukhet
Julnattsmässa

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm.
Mikaelskören. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp.

Fjärde söndagen i advent:
Herrens födelse är nära
Högmässa

Jon Lindeman, Wilhelmina Nyback (predikan)
Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt: Finska
missionssällskapets arbete i Senegal

Julbön

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm,
Sånggrupp, Anna Randelin spelar oboe.
Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp.

Andra söndagen i advent:
Din konung kommer i härlighet
Familjemässa

Julmorgonen:
Låt oss gå till Betlehem
Julotta

Karin och Kaj-Gustav Sandholm, kör. Kollekt:
Kyrkans Utlandshjälp. Efter julottan äter vi
julfrukost tillsammans i församlingshemmet.

26.12 kl. 13.30 Annandag jul:
Kristi vittnen
Sångstund med de vackraste julsångerna
på Hemgården
Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm.

1.1 kl. 19

Nyårsdagen:
I Jesu namn
Nyårsbön

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm, Knut
Grüssner sång. Kollekt: Kyrkans Utlandshjälp

6.1 kl. 11

Trettondagen:
Jesus världens ljus
Högmässa (N)

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm, Maria
Sjölund. Efter mässan trettondagsfest i
församlingshemmet. De som firat jämn
födelsedag under året är speciellt inbjudna.
Kollekt: Finska missionssällskapet.

