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LJUVA 60-TAL

med Spelevinkarna i Ålands fotografiska
museum den 6 april klockan 19.

Miljödag

Sidan 3

Nya böcker

Sidan 5

Författarbesök i Källbo skola den 6 april,
för åk 2,3,4,6.
Jo Salmson, pseudonym för Catharina
Wrååk är en svensk barn- och ungdomslitteraturförfattare. Jo Salmson har skrivit
fem fantasyserier, Drakriddare, Häxfolket,
Almandrarnas återkomst, Maros resa och
Drakarnas öde

Rosengård
Spelevinkarna spelar musik från det ljuva
sextiotalet i Ålands fotografiska museum i
Pålsböle torsdagen den 6 april klockan 19.
Fika kan köpas i caféet. Tag gärna på dej dina
60-tals kläder. Hjärtligt välkomna!

Smått o gott med
SALT-kören
och
John Emanuelsson,
violinist, körledare och kantor.

Jaktvård

Ett improviserat musikprogram
i kort format
i Finströms bibliotek
lördag 29 april kl 20.00.
Fritt inträde

Skolvägen 2, 22410 Godby
Tfn 431510, fax 431519
E-post: kommungarden@finstrom.ax

Sidan 8

Sidan 10

Församlingen

Sid 11–12

Välkomna!

FINSTRÖMS KOMMUN

Utställning

Sidan 7

www.finstrom.ax

Eldning inom tätort

Våren på antågande och för många förknippar man rydjandet med eldning av ris och fjolårsgräs.
Innan du påbörjar eldning av gräs;
•Förbered dig, utse lämplig plats, håll avstånd till byggnader.
•Beakta väder och vindförhållanden, risken är störst på eftermiddagen då solen torkat upp
det fuktiga gräset.
•Var inte ensam och elda små ytor åt gången.
•Vatten och lämpliga redskap ska finnas tillgängligt.
•Var inte ensam, ha en mobiltelefon tillgänglig om du behöver slå larm.
•Använd lämplig klädsel.
•Den som tänder har ansvar, platsen lämnas inte obevakad förrän det är helt släckt!!
Vi önskar påminna om att det inom tätbebyggt område dvs Godby råder eldningsförbud.
Trevlig fortsättning på våren,
Räddningschef				Brandinspektör
Lennart Johansson				Henrik Olofsson
Lennart.johansson@jomala.ax		
Henrik.olofsson@jomala.ax
tel 329 132					
tel 329 175

BIDRAG
Anhållan om bidrag för underhåll av privata utfartsvägar skall vara byggnadskontoret tillhanda senast
tisdagen den 2 maj klockan 16.00.
För erhållande av bidrag skall utfartens längd vara
minst 500 m.
Vid frågor kontakta Fredrik Molinder, kommuningenjör tel 431526. Ansökningarna lämnas till Byggnadskontoret i Godby, Skolvägen 2, 22410 GODBY.

Hissa en Finströmsvimpel!

4 meters vimpel 30 euro inkl moms 24%
6 meters vimpel 50 euro inkl moms 24%
Vimplar säljs på kommunkansliet mån–fre kl 8.15–
16.00 och på biblioteket mån–on kl 13.00–20.00 och
tors-fre kl 10.00 -14.00 så långt lagret räcker.
Kontant betalning!
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UTGIVNING VÅREN/SOMMAREN 2017
Deadline		
ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet kontakta
Inger-Louise Andersson, tel: 41470,
e-post: inger-louise.andersson@finstrom.ax
Annonspriser 2014
Helsida 122 euro inkl moms
Halvsida 61 euro inkl moms
¼ dels sida 36 euro inkl moms
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onsdag 26/4
onsdag 31/5
onsdag 23/8

Utgivning

torsdag 4/5
torsdag 8/6
torsdag 31/8

Skicka ditt material till kommungarden@finstrom.ax.
Vänligen respektera våra stopptider.

LIONS CLUB ÅLAND FREJA

UTMANAR ALLA PÅ HELA ÅLAND
ATT DELTA I VÅR

MILJÖDAG
Måndagen den 24 april 2017
Om ALLA hjälps åt med att plocka skräp blir vår omgivning så mycket
trevligare för oss alla att leva och vistas i.
Vi Frejor, vill värna om en ren och fin miljö och UTMANAR ALLA att
aktivt delta i vår ”SKRÄP-PLOCKAR-DAG”.
ALLA är VÄLKOMNA med ut för att plocka skräp i sin omgivning!
EN REN MILJÖ OCH NATUR OMKRING OSS ÄR TILL GLÄDJE FÖR ALLA!!!

Vill ni ha mer information kan ni kontakta
Lion Lena Holmberg, gsm:
040 7415 675
e
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UNGDOMSGÅRDEN
ÖPPETHÅLLNINGSTID
fr o m 10/4 2017
Onsdag kl 15-17 för åk 5-9
Torsdag kl 15-17 för åk 5-9
Fredag kl 13-16 för åk 5-9

Nu är det dags att anmäla ditt
barn till
Lekparken i Godby, hösten 2017.

Fredag kl 19-22.30 för åk 7-9
Varannan Lördag kl 19-22.30 för åk 7-9
8/4, 22/4, 6/5, 20/5

Parken startar 1.9 och är öppen
måndag-fredag kl 10-13.
Barnen bör vara 2-4 år.

Välkomna!

För mer info ring:
Malin Sjuls tel: 0400-980330.

Stängt Långfredag 14/4

KULTUR & FRITID
FINSTRÖMS KOMMUN

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
Vårens stödansökan och basskifteskorrigeringar
I mitten av april kommer basskifteskorrigeringarna att öppnas i Viputjänsten. Detta betyder att man då kan
starta upp årets stödansökan med att göra sammanslagning, delning och nyregistrering av basskiften.
Rekommenderar att den som behöver göra någon av dessa skifteskorrigeringar gör det så fort som
möjligt eftersom de nya skiftesuppgifterna då hinner bli klara tills själva stödansökan görs.
I början av maj är det tänkt att det skall bli möjligt att skapa och skicka stödansökan.
Vänta inte till den sista ansökningsdagen den 15 juni med att göra din stödansökan utan gör den så fort
det är möjligt. Då har även vi på lantbrukskansliet mer tid att titta igenom din returnerade stödansökan.
Anmälan om innehav av fjäderfän, grisar, får, bin mm
Det tycks vara okänt för många som håller fjäderfän att man är anmälningsskyldig. Alla som håller något
slag av fjäderfän (värphöns, pärlhöns, ankor, gäss mm.) måste nämligen anmäla sitt innehav av dessa. Anmälningsskyldigheten gäller även hobbyverksamhet och gäller vid innehav att ett enda fjäderfä.
Anmälan om djurhållare gäller förutom fjäderfän även nötkreatur, svin, får, getter, bin, humlor, pälsdjur och
hjortdjur. Även för dessa gäller anmälan oberoende av antal djur eller användningsändamål dvs innehav av
en enda gris, ett enda får eller en enda bikupa förutsätter att man registrerar sig hos lantbrukssekreteraren.
När en djursjukdom bryter ut är registren till stor hjälp för att snabbt spåra och isolera smittade djur.
Anmälan om djurhållare görs på fastställda blanketter som finns på Eviras hemsida och även på lantbrukskansliet i Godby dit även anmälan lämnas. För mer information kan du kontakta lantbrukskansliet, tel.
431540.
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Axplock av nya böcker i biblioteket
Dunér, Linnea:
Det sjunger i isen

De tre systrarna Dalin har levt ett
lugnt och skyddat liv som döttrar
till stadens kyrkoherde, men vintern
1869 förändras allt. Inez är på väg
hem från grannsocknen när hon
plötsligt befinner sig mitt i mardrömmen. Ensam och utlämnad till
den skräckfigur hon bara hört ont
om tror hon att hoppet är ute. Men
efter hand börjar hon se människan
bortom alla illasinnade rykten.
Det sjunger i isen är första delen i
den fängslande Vargatider-trilogin.
Det är en berättelse om kärlek,
längtan och ensamhet och om att
välja sin egen väg.

Jansson, Anna:
Det du inte vet

När Maria Wern är på fest hos sina
nya grannar i Åminne börjar det
brinna i ett hus i närheten. Dådet sätts i samband med en serie
inbrott i sommarstugeområdet.
Morgonen därpå försvinner Tomas
Hartmans dotter Sofi spårlöst från
stranden i Åminne. På uppdrag
av Region Gotland utredde hon
konsekvenserna av oljeborrning på
ön. Försvinnandet sker dagen innan
resultatet ska presenteras

Ångström, Emma:
Mannen mellan väggarna

Ekbäck, Cecilia:
Midnattssolens timme

När Magnus Stille sommaren
1856 blir skickad av sin svärfar,
justitieministern, att kartlägga
området runt Svartåsen i Lappland tjänar det som täckmantel
för ett helt annat uppdrag. Tre
män har nyligen hittats mördade
i en prästgård. En äldre same påstås ha utfört dådet och Magnus
uppdrag är att ta reda på vad det
är som har hänt. Svärfadern, som
starkt ogillar sin dotter Lovisas
sätt att leva, låter henne följa med
Magnus på resan norrut

Nesbø, Jo:Törst

En deckare med Harry Hole. En
kvinna hittas mördad i sitt hem
efter en Tinderdejt. Hon har blivit
biten i halsen och tömd på blod.
Harry Hole arbetar inte längre
för polisen, men blir inkallad till
en särskild utredningsgrupp som
snart förstår att de har att göra
med en mördare som inte liknar
någon annan. Harry börjar känna
igen mördarens beteende och ett
förflutet misslyckande kommer
upp till ytan

Sendker, Jan-Philipp:
Viskande skuggor

En barnfamilj flyttar in i ett hyreshus
på Tegnérgatan. Kort tid därefter
försvinner en kvinna från sitt hem i
huset och hittas två veckor senare
av sin man i deras gemensamma bostad. Ingen förstår var kroppen har
varit gömd eller hur gärningsmannen kommit in i och ut ur lägenheten. Mat försvinner ur kylskåpen
och en stank sprids i huset. Och
det knackar i väggarna när den lilla
flickan i den nyinflyttade familjen
leker Anden i glaset

Journalisten Paul Leibovitz lever
ensam i sitt hus på en liten ö
utanför Hongkong där han sörjer
sin döde son. Under en pilgrimsvandring möter han en amerikanska, Elisabeth Owens, vars
30-årige son försvunnit under en
affärsresa i Kina. Paul bestämmer
sig för att hjälpa Elizabeth att lösa
mysteriet. Han kontaktar Zhang,
en vän inom säkerhetspolisen,
och tillsammans börjar de följa
spåren som leder dem allt längre
in i Kinas undre värld.

Ohlsson, Birgitta:
Duktiga flickors revansch

Paborn, Sara:
Blybröllop

Ibland framförs åsikten att kvinnor ska sluta vara duktiga och
sänka kraven på sig själva. Men flit,
strävsamhet och höga förväntningar
möjliggör klassresor, krossar glastak
och får drömmar att slå in. Med
utgångspunkt i sitt eget liv visar
Birgitta Ohlsson att duktighet och
höga prestationskrav inte behöver
vara en börda. Det kan lika gärna ge
kraft och frihet, vara ett maktmedel
och ett redskap på vägen mot ett
mer jämställt samhälle.

En humoristisk skildring av en
mogen kvinnas väg till frihet.
Irene Hussvig är bibliotekarie i
en småstad och gift med kabeldragaren Horst. Efter alla år med
ständiga pikar och sarkasmer har
Irene fått nog av sin man. Hon
bestämmer sig för att göra sig av
med honom för gott. Med hjälp
av en gammal kista med blytyngder som hon ärvt av sin mamma,
påbörjar hon sin resa från tyst
mus till amatörkemist med dödliga kunskaper om gifter.
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AVLOPPSANLÄGGNING

MINIGRÄVARE UTHYRES

En minigrävare är det självklara valet om du ska
gräva något i den mindre storleken. Lättmanövrerad och flexibel, mycket kraft i en liten grävmaskin
Välj lättskötta och miljövänliga avloppssystem
helt enkelt!
från BAGA eller FANN Indrän (baga.se och fann.se).
Hyr en minigrävare och gör jobbet själv. Dubbelt
så roligt och hälften så dyrt!
Jag har lång erfarenhet av olika avloppsanläggningar och är
auktoriserad entreprenör från BAGA och FANN Indrän.
Komatsu PC 35
NYHET! 3-kammarbetongbrunnar från Tranås.
1 dygn 200€
3 dygn 300€
Även: Husgrunder, husdräneringar mm.
7 dygn 500€
Grävmaskiner 4-15 ton, även lastbil.
Bränsle och eventuell utkörning tillkommer.
Alla priser inklusive 24 % moms.
Kontakta Christian Andersson
AX KONSULT & GRÄV AB
Firma Spjutäng
Tel: 0457-526 7174
Tel 0457 3433 098
www.axbobcat.ax
E-post: fredrik.molinder@gmail.com
Behöver ni nytt avlopp? Jag anlägger allt inom avlopp.

Södra Finströms Byalag
Har årsmöte i byagården Karl-Ers
söndagen den 23 april klockan 14.00.
Stadgeenliga förhandlingar.
Efter årsmötet serveras kaffe med dopp och så diskuterar vi hur byalaget kan hjälpa till med att bekämpa
vår gemensamma fiende MÖRDARSNIGELN. Nematoder? Andra sätt? Kom till Karl-Ers, ge förslag och
kom med idéer!
Välkomna!
Styrelsen

PÅSKMARKNAD
på KARL-ERSGÅRDEN
Behöver ni hyra en lokal för en lite mindre tillställning, ett bröllop kanske eller en födelsedagsfest finns
Karl-Ers i Bjärström att tillgå. Idealiskt för sällskap
upp till 70 personer. Hyran är 60€/dygn. Fullt utrustat. Förfrågningar och bokningar görs till Margaretha
B tel 38895.
Södra Finströms Byalag.
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i Svartsmara
lö 8 och sö 9 april kl. 10.00-16-00
Ca 13.00 finns nygräddat hemvetebröd
båda dagar
hembakat bröd
potatis och rotfrukter
slaktgryn
hantverk
vårblommor
mm
Loppis och servering
I serveringen hittar du soppor, pannkaka,
kaffebröd mm.

ROSENGÅRD
Föreståndare Jana Andersson
Tel 41745

Ansvarig vårdare Anette Jansson
Tel 42620

Regelbundna aktiviteter
Måndag: Högläsning kl 12 med Margareta.
10 och 24 april sång kl 14
Tisdag: Bingo kl 13 (5 €)
Onsdag: Sittdans kl 13
Lördag: Sittgymnastik med Tuire Granesäter kl 13
Sista gången för våren´15 april.
Torsdag:
6.4 Symöte och herrkaffe kl 13-15
13.4 Herrlunch (påskbuffe)
20.4 Tygtryck på tygkassar
Fredag 7.4 kl 14. Kaffe med boktips från biblioteket.
Onsdag 26.4 kl 12-14 Berdinas klädförsäljning
Tisdag 2.5 kl 18 spelar Ål Accordion Club.
Rosengård tackar för det fina akvariet som
byggnadsfirma Hans Mattsson donerat.

Taxi hämtar hemifrån tisdagar och torsdagar ca kl 11
och retur kl 15.15. (5€ t/rt)
Anmäl dig dagen innan före kl 12.

MATLISTA
V 14-17 2017

Måndag 3/4 Chili con carne med ris och baguette
Tisdag 4/4
Kalifornisk nötköttsgryta med plom		
		mon
Onsdag 5/4 Strömmingsflundra med potatismos
Torsdag 6/4 Kålsoppa med lammfärs, hembakt 		
		
bröd och efterrätt
Fredag 7/4
Rotsaksbiffar med svampsås och pota		tis
Måndag 10/4 Stuvade makaroner och bräckt korv
Tisdag 11/4 Kött- och potatismoslåda
Onsdag 12/4 Kycklinglår med kall currysås, ris och
		potatis
Torsdag 13/4 Påskbuffé
Fredag 14/4 Rökt lax, kall chilisås och potatis
Måndag 17/4 Hönsfrikassé med ris
Tisdag 18/4 Wallenbergare med sås och potatis
Onsdag 19/4 Abborrfilé med potatismos och dill-		
		citronsås
Torsdag 20/4 Ärtsoppa med nybakt bröd och plätt 		ar
Fredag 21/4 Korvstroganoff med potatis
Måndag 24/4 Pasta med skinksås
Tisdag 25/4 Engelsk köttgryta med potatis
Onsdag 26/4 Ångad torsk med potatis och varm 		
		citronsås
Torsdag 27/4 Korvsoppa, nybakt bröd och efterrätt
Fredag 28/4 Köttbullar, brunsås och kokt potatis

UTSTÄLLNING 5.4-9.5
Keramik och vantar i handspunnet garn
Kristina Värnman

Välkomna!

Ann-Mari har semester/ledig 21.4-8.5

För närmare information och anmälningar
verksamhetsledare Ann-Mari Enqvist-Pettersson
Tel 0457-3441821
dagverksamhet@finstrom.ax

Ansvarig kock Marie Bamberg
Tel: 42621
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April månads utställning i biblioteket
- akvarellkurs med Isa
Ett femtontal akvarellmålare
har deltagit i Mediskursen
under läsåret.
Nu ställer de ut en del av sina
alster under april månad i biblioteket. Ledare för kursen har
varit Isa Hällström.
Välkomna
på utställning!

Finströms bibliotek
öppethållningstid
Måndag-Onsdag 13-20
Torsdag-Fredag 10-14
Påskstängt 14.4-17.4.
Första maj stängt
Öppet för meröppetkunder som vanligt alla dagar 9-21.

Glad
Påsk
till
er
alla!
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Biblioteket
på Instagram

Följ oss på
@finstromsbibliotek
Boktips och glimtar från våra
aktiviteter. Tagga oss gärna
#finströmsbibliotek

Vårfest på Pålsbölevägen
Lördag 6 maj kl. 11-15

Kom med och sälj på Bergbo eller von Knorringmuseet!
Loppis, marknad & Café på Bergbo
Vill du boka loppis/marknadsbord mejla marie.bamberg@
aland.net eller messa/ring 0400765458. Hyra 10€/bord
till byalaget. Man får gärna skänka fina och hela grejer till
byalagets loppisbord.

GRÄNDENS
FISKESAMFÄLLIGHET
Fiskeförbud på Grändens vatten i Vandöfjärden från islossning till 25.5.
Årsavgift för fiske 25 euro för bofasta,stugägare i Gränden
(25/stuga) och markägare i Gränden. Betalas till konto Fi67
6601 0003 0199 16.Guidefiske enligt överenskommelse med
oss. Kontaktperson/fiskeövervakare ordf. Simon Lindblom
tel 040 7019853.
Övrig info.
Vassklippare och räfsa som sätts på båt finns för utlåning enl
överenskommelse med Simon Lindblom.
Beslut att inköpa vägsladd för utlåning togs på Årsstämman.
Styrelsen

Hej!
Jag heter Samuel Fagerholm och kommer
att vara verksamhetsledare i IFFK under den
tid som Julia är mammaledig. Ta gärna kontakt med mig om du vill börja idrotta eller har
några funderingar kring IFFK:s verksamhet.
Vi ses i Markusböle under sommaren!

Loppis & Café på von Knorringmuseet
Vill du boka loppisbord? Mejla maria.sjolund@evl.fi eller
ring 0457 3613463. Hyra 10€/bord till församlingens
Gemensamt ansvar-insamling.
Mer info om Vårfesten kommer i nästa kommunblad
och på Facebook: Vårfest på Pålsbölevägen

Fotbollsskolan 2017 i Markusböle
I år är IFFK:s fotbollsskola igång den 4-6 juli på Breidan. Från tisdag – torsdag kl. 10-14 kommer det vara
fullt med fotbollsintresserade barn och ungdomar ute
på gräsplanerna i Markusböle. Fotbollsskolan är till
för alla tjejer och killar på hela Åland som är födda
mellan 2003 – 2011.
Du kan redan nu anmäla dig till fotbollsskolan via
formuläret på vår hemsida www.iffk.ax och där finns
även mera information.
Håll även utkik på facebook: iffk verksamhetsledare
för mera spännande nyheter kring fotbollsskolan!

Mail: vl.iffk@aland.net
Tel: 04575257167
Vårmöte söndagen den 23 april kl.18.00
Alla medlemmar i IFFK är välkomna på vårmöte i
Markusböle på Breidan.

Bli medlem i IFFK!
Stöd IF Finströmskamraterna och vårt arbete med
barn och ungdomar genom att bli medlem i föreningen år 2017.
Medlemsavgiften är 15€ per person eller 40€ för
hela familjen. Betala avgiften till kontonummer: FI31
6601 0002 3030 55 och märk betalningen: Medlemsavgift, namn och personnummer samt e-post och
postadress.
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ÅRSMÖTESGÄNGET samlat före smörgåstårtan och vårfågelsdiskussionerna

Här är alla 17 skyttar i årets klubbkamp. Det gäller att börja i tid
tycker yngsta skytten Ella i mitten med sina 183 poäng av 200
möjliga.
LUFTGEVÄRSSKYTTET avslutades 21 mars med klubbkamp och prisutdelning. Framöver kan man skjuta mot beställning med nyckelman.
Nyckelmän: Kurt Blomqvist Vandö, Fjalar Eklund Godby, Åke
Jansson Ämnäs, Markus Jansson Korshagan, Christoffer Eriksson
Strömsvik, Joakim Eriksson Vandö och Lars-Göran Strömberg
Korshagan.
Resultat Juniorer yngre
1. Melina Renfors 198p
2. Ella Eklund
183p
3. Albin Eklund 157p
Resultat Juniorer äldre
1. Ronja Eklund 290p extra serie för att få fram segra-		
		
ren då två hade samma poäng
2. Max Rosenström288p
3. Viola Norrgård 191 p

Sista tisdagen 25 april KLUBBKAMP och prisutdelning samt
VÅRSAMLING enligt tradition.
Mottagning av mårdhundssvansar
Fröbeställning till viltökrorna kan göras.
OBS Gudingsvisningen fortsätter som tävlingsform även om jakten försvinner, dock tas vettarna tillsvidare bort från prispallen.
LERDUVSSKYTTET har dragit igång för fullt på Rågetsbölebanan.Vi skjutet alla tisdagar i april med början kl 18.00. På
torsdagar skjuter vi mot beställning. Markus Jansson tel 04573428419 tar upp beställningar.
OBS! Kom ihåg att ta med eget hörselskydd och ögonskydd till
Rågetsbölebanan.
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ÅRSMÖTET hölls 26 mars i Breidablick. En ivrig skara
jägare mötte upp för att ta del av aktuella saker inför årets
jakt. Jaktförvaltare Robert Juslin från landskapets jaktförvaltning var på plats med information om framtiden. Mycket av
diskussionerna handlade om årets gudingjakt med allt vad
därtill hörer bl a predaktorjakten.
Styrelsen 2017
Ordförande
Kurt Blomqvist,Vandö
Vice ordf
Peter Nordqvist, Godby
Sekreterare
Fjalar Eklund, Godby
Kassör		
Lennart Berndtsson, Ämnäs
Medlemmar
Magnus Rosenqvist, Stålsby
		Leif Andersson, Kulla
		
Erik Jansson, Bjärström
		
Markus Jansson, Pålsböle
		Anders Gestberg, Torrbolstad

Jakvårdsföreningens EFTERSÖKSHUNDAR.
Helt nytt system på gång.
Det pågår ett ganska omfattande arbete med att
få ett fungerande system av eftersökshundar till
trafikolyckor med djur (rådjur) Efter långtgående
system om samarbete med polisen pågår.
Här är Finströms eftersökshundar just nu. Dessa
hundförare kommer att vara med i polisens telefonlinjer:
Conny Sundberg 		
tel 0457-3588086
Johan Boman		
tel 0457-3428213
Daniel Eriksson		
tel 0457-0048599
Erik Jansson		
tel 0457-3823265
Daniel Rehnfors		
tel 0457-3134144
HOLKBYGGARDAG 22 april kl 12.00-15.00 på
Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö.
Har du lust att bygga holk åt småfåglarna? Vill du
veta mer om fåglar och bekanta dig med Ålands
Naturskola? Ålands Natur och Miljö arrangerar
Holkbyggardag för hela familjen tillsammans med
Ålands Jakt- och Fiskemuseum. Museet är öppet och
erbjuder fågelbingo. Anki Johansson föreläser om
fåglar och du får hjälp med holkbyggeriet och kan
pynta till den i konstnärsateljén! Ta på dig oömma
kläder, ta med kaffekorgen och så ses vi. Evenemanget kostar ingenting.

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

Årskurs 4-6

Tisdagar kl. 13.30-14.45. Taxi direkt
från skolan/eftis till Miklaelsgården
och tillbaka till eftis efter
verksamheten.
Onsdagar kl. 14.30-16. Taxi direkt
efter skolan till Mikaelsgården och
tillbaka till Källbo för dem som så
önskar.

KYRKIS
I Geta församlingshem för årskurs 1-6 tisdagar kl.
13.30-15.
I Mikaelsgården för årskurs 1-2 torsdagar kl.12.3014. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till eftis
efter verksamheten.
I Mikaelsgården för årskurs 3-6 torsdagar kl. 14.3016. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo
efter verksamheten.

HERRLUNCH
I Mikaelsgården sista fredagen i månaden. Nästa
gång den 28.4.

KYRKPRESSEN
Församlingsmedlemmar får prenumerera på
Kyrkpressen för 20 euro per år.
Anmäl till pastorskansliet på tel. 43930 eller på
finstrom-geta@evl.fi om du vill börja
prenummerera
Om du prenumererar sedan tidigare behöver du
inte göra någon anmälan, utan prenumerationen
fortsätter som vanligt.

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.

CAFÉ KOM ME’
Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 12.30. I Rosengård kl. 13 första
torsdagen i månaden
Taxi från Godby. Ring Maria Sjölund, tel. 04573613463 om du vill åka med.
Ingen samling i stilla veckan den 13.4.

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA

MIKAELSKÖREN

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10.
I Geta församlingshem onsdagar kl. 10.

I Mikaelsgården torsdagar kl. 19.30. Nya sångare är
välkomna med. Kontakta John-Adam Sjölund, tel.
0457-3424723.

Sång och fika för föräldarar och barn. Ledare:
diakon Maria Sjölund.
Ingen samling i stilla veckan den 11.4 och 12.4.

GUDSTJÄNSTGRUPPEN

DRAMATISKA KÖREN
Från 13 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns.
Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården.
Anmälan till John-Adam Sjölund, tel. 04573424723.

Samlas följande tisdagar kl. 18.30 i Mikaelsgården:
11.4 och 18.4. Välkommen med i gruppen. Ring till
Jon om du har frågor.
___________________________________________________________________________________________
Pastorskansliet i Pålsböle är öppet måndag-onsdag kl. 9-11. Tel. 42330.
Kyrkoherde Jon Lindeman kan kontaktas när som helst och träffas också i Geta enligt överenskommelse.
Ämbetsbetyg beställs från pastorskansliet i Mariehamn, tel. 5360.
Kontaktuppgifter till personalen:
Kyrkoherde Jon Lindeman: 42330 eller 0400-951734
Församlingspastor Alexandra Äng: 49523 eller 0457-3446447
Ledare för barnkörerna Julia Westerberg-Schindler 0457-5301124
t.f. kantor John-Adam Sjölund: 0457-3424723
Diakon Maria Sjölund: 41995 eller 0457-3613463
Vikarierande ledare för barnverksamheten Kia Wikstedt: 0400-944841
Ekonomichef Gun Ljungström: 42650
Församlingsmästare Yvonne Eriksson: 040-5736700
Fastighetsskötare David Husell: 0457-3799075
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9.4 kl. 11

Palmsöndagen
Ärans konung på förnedringens väg
Högmässa

9.4

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

Skärtorsdagen
Den heliga nattvarden
Mässa

13.4 kl. 21

Skärtorsdagen
Den heliga nattvarden
Mässa i Församlingshemmet

Långfredagen
Guds lamm
Gudstjänst

14.4

Ingen gudstjänst i Geta. Gratis kyrktaxi
går till gudstjänsten i Finström. Anmäl
dig senast den 13.4 till Jon, tel 0400951734.

16.4 kl. 11

Påskdagen
Kristus har övervunnit döden
Högmässa

Jon Lindeman, Alexandra Äng, John-Adam
Sjölund. Barn från kyrkisgrupperna medverkar.
Kollekt: Svenska lutherska evangeliföreningens
missionsarbete.

13.4 kl. 19

Jon Lindeman, Alexandra Äng, John-Adam
Sjölund.

Jon Lindeman Alexandra Äng, John-Adam Sjölund,
Julia Westerberg, Dramatiska kören.

14.4 kl. 11

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund, Mikaelskören.
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar.

15.4 kl. 23

Påsknatten
Kristus har övervunnit döden
Påsknattsmässa (N)

Jon Lindeman, Alexandra Äng, John-Adam
Sjölund, Mikaelskören. Kollekt: Finska
missionssällskapets arbete i Senegal. Kakbuffé i
kyrkan efter mässan.

16.4 kl. 13.30 Påskdagen
Kristus har övervunnit döden
Mässa i Rosengård
Jon Lindeman, John-Adam Sjölund.

23.4 kl. 11

Jon Lindeman, Alexandra Äng, John-Adam
Sjölund, Geta påskkör. Kollekt: Kyrkans
utlandshjälp. Kyrkkaffe.

Första söndagen efter påsk
Uppståndelsens vittnen

23.4

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

Ingen gudstjänst i Finström, se Geta till
vänster.

30.4 kl. 11

Andra söndagen efter påsk
Den gode herden
Högmässa i Församlingshemmet

Jon Lindeman, Alexandra Äng, John-Adam
Sjölund, Julia Westerberg, Barnkörerna. Kollekt: Vi
samlar in torrvaror, t.ex. pasta till Matbanken.

30.4

Jon Lindeman, Maria Sjölund. Kollekt: Finska
missionssällskapets arbete i Senegal.

7.5 kl. 11

Tredje söndagen efter påsk
Guds folks hemlängtan
Högmässa (N) med konfirmation

Jon Lindeman, Alexandra Äng, Maria Sjölund,
John-Adam Sjölund. Kollekt: För internettjänsten
fragaprasten.fi
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7.5

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

