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DISTRIBUERAS TILL ALLA HUSHÅLL OCH FÖRETAG I FINSTRÖM

BERGÖ
Midsommarstången lövas kl. 19.00, reses kl. 20.00.

PÅLSBÖLENEJDENS BYALAG, BERGBO
Lövbindning torsdag kl. 18.00. 
Midommarafton kl. 14.30 startar servering, lotteri 
och aktiviteter för barnen, mete mm,  
kl. 15.00 lövning och kl. 16.00 stångresning.

ROSENGÅRD
Midsommarstången reses på torsdagen  
kl. 13.00. Greta Sundström underhåller.

SVARTSMARA
Midsommarstången lövas på midsommarafton kl. 
19.00, reses kl. 22.00.

SÖDRA FINSTRÖM, BJÄRSTRÖM
Midsommarstången lövas torsdag kl. 18.30. 
Midsommarafton kl. 13.30 kronprocession och 
därefter stångresning. Kaffeservering och lotteri.

TJUDÖ
Midsommarstången lövas torsdag kl. 18.00 och 
reses midsommarafton kl. 15.00.

ÄMNÄS
Midsommarstången lövas kl. 12.00, reses kl. 20.00.
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Informationsblad från Finströms kommun
Skolvägen 2, 22410 Godby, tel 431510, fax 431519.

Ansvarig utgivare: Erik Brunström. 
Redaktion: Inger-Louise Andersson

Aktuellt i
FINSTRÖM

UTGIVNING HÖSTEN 2018
Utgivning  Material lämnas senast
30 augusti 23 augusti
4 oktober 26 september
1 november 24 oktober
7 december 28 november

Material skickas till biblioteket@finstrom.ax eller 
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider.

Det blir ingen folkomröstning om FGS-samgång, 
beslöt kommunfullmäktige efter omröstning i maj. 
Kommunen anser sig ha tagit i beaktande och 
utrett invånarnas åsikter i enlighet med kommunin-
delningsutredarens rekommendationer. Frågan om 
eventuell enkät- eller opinionsundersökning
hänskjuts till styrgruppen för FGS, som nu ska 
förhandla fram ett slutligt förlag till samgångsavtal. 
Fullmäktige avgav också kommunens utlåtande 
rörande LR:s förslag till lag om kommunreform. 

Kommunstyrelsen har tagit beslut om att gentemot 
aktieägarna i Fastighets Ab Bärvägen 10-11 erbjuda 
sig att köpa återstående aktier i bolaget. Styrelsen 
har också beslutat att söka samarbete med Åda 
kring dataskyddsombud och med Jomala kring flyk-
tingsamordning samt att ställa ut förslag till ändrad 
detaljplan vid Optinova i Godby industriområde. Vid 
kommande möten inom styrelse och fullmäktige 
kommer att behandlas bland annat bokslut 2017 
och budgetdirektiv 2019.

Under semesterperioden i sommar är förvalt-
ningarna vid Kommungården i Godby bara delvis 
bemannade. 

Både centralförvaltningen och byggnadstekniska 
kansliet håller stängt veckorna 30-31. 

Kommundirektören har ordet

Erik Brunström,
kommundirektör
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SOCIALKANSLIET INFORMERAR 
INFÖR SOMMAREN 2018

Paulina Eklund, socialchef 
018-431 530 (vardagar kl. 9-10)
Handlägger barnatillsyn (faderskap, vårdnad 
och umgänge, underhåll), handikappservice och 
barnskydd.
Semester 11.6-1.7.2018 och 23.7-29.7.2018

Malin Björklund, socialarbetare
018-431 534 (vardagar kl 9-10)
Handlägger barnskydd.
Semester 21.6-9.7.2018, därefter moderskapsle-
dig

Maria Gröndahl, socialhandledare 
018-431 532 (vardagar kl. 9-10)
Handlägger färdtjänst, utkomststöd, stöd för 
närståendevård, utbetalningar till stödpersoner/
familjer, personliga assistenter, sysselsättning.
Semester 8.6, 2.7-8.7.2018 och 30.7-19.8.2018

Familjearbetare
Julia Fagerlund, mobil 0457 3439 347
Semester 25.6-22.7.2018
Fanny Mörn, mobil 0457 3451 538 
Semester 16.7-12.8.2018

Ingela Sjöstrand, barnomsorgsledare
018-431 533
Semester 25.6-1.7.2018 och 9.7-5.8.2018

Vi önskar att ni bokar tid för besök för att 
vi skall kunna sköta era ärenden så bra som 
möjligt. Se kontaktuppgifter ovan. 
Socialkansliet är öppet hela sommaren, under 
sommaren är behandlingstiderna inom utkomst-
stödet något längre –lämna in er ansökan med 
bilagor i god tid.

Gemensamt socialkansli för Finström och Geta
Skolvägen 2
22 410 Godby

 DEMENSFÖRENINGEN PÅ ÅLAND R.F. 

 
Anhörigstödgrupp på norra Åland 

Demensföreningen erbjuder stödgrupper för dig som behöver prata med andra i liknande 
situation. Genom att träffas i en avslappnad och tillåtande miljö får Ni möjlighet att diskutera 
öppet med andra som har erfarenhet av just er situation. Vill du ingå i en anhöriggrupp på 
norra Åland i höst? Vi träffas en måndag i månaden på Godby Gästhem, fikar och delar med 
oss av våra erfarenheter. Gruppen startar i augusti under förutsättning att minst 5 deltagare 
anmält intresse. Anmäl ditt intresse senast den 29 juni på tel. 018-527369 eller mail: 
demensforeningen@handicampen.ax .     
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FINSTRÖMS KYRKA  
Öppen alla dagar kl 10.00–16.00 . 
S:t Mikaels kyrka i Pålsböle är en vacker gråstenskyrka 
med målningar och träskulpturer från medeltiden. En av 
det åländska skolväsendets förgrundsgestalter, prosten 
Frans Petter von Knorring står staty utanför kyrkgrinden. 
Där finns också Frihetsstenen som är rest till minne av 
bonderesningen 1808–1809.

UTSIKTSTORN
Vill du titta på Finström och det omgivande landskapet 
lite från ovan ska du besöka något av utsiktstornen i 
kommunen.
Utsiktstornet på Bergö
Från utsiktstornet på Bergö ser du över västra och norra 
Åland. En glimt av Finströms insjömiljö, Getabergen och 
bebyggelsen på Bergö.
Storbergets utsiktstorn, Pålsböle
En promenad till Storbergets utsiktstorn blir en rikligt 
belönad upplevelse.
Höga C, utsiktstorn vid Uffe på berget
Under klara dagar kan du se minst fem kommuner och 
flera kyrkor.

PRÄSTGÅRDSNÄSET, Pålsböle
Naturreservatet Prästgårdsnäset är småkuperat och 
omväxlande. Hassellundarna, ekbackarna och de betade 
strandängarna är iögonfallande. I lundarna finns vackra 
bestånd av bl.a. tandrot och myska och på fuktiga om-
råden kan man hitta majviva (ersmässa) och den insekt-
ätande tätörten.

TURISTINFO
Turistinformation finns i Ålands Idrottscenter.
Öppet kl 9.00–21.00 alla dagar

ÅLANDS IDROTTSCENTER
Tennis, boule och beachvolley kan du spela vid Ålands 
idrottscenter, Godby. Simhall, idrottshall och gym.
Vardagar kl 09.00-20.00
Helger kl 12.00-18.00
Simhsllen är stängd 22 juni-9 juli.
Gym, badmintonbanor och café är öppna hela sommaren. 
Tel: 41555. www.idrottscenter.com

VANDRING
Sadelinleden Hammarland–Finström–Geta  
63 km, karta kan köpas på bl.a kommungården.
Godbyrundan, 8 km, start från Ålands Idrottscenter
där även karta kan fås.
Kalle Gladrundan, Pålsböle
Godby Arboretum är en promenadstig i vanlig skogster-
räng. Stigen är ungefär 1,7 km lång och markerad med 
början och slut vid Uffe på berget i Godby.

BIBLIOTEK, Godby
Finströms bibliotek i Godby öppet måndag–onsdag 
kl 12–20, torsdag kl 10-14 och fredagar kl10-14. Fred-
agar stängt i juli månad. 
Internet, dagstidningar, tidskrifter. Låna böcker och andra 
medier. Surfa trådlöst.

ALLMÄNNA BADSTRÄNDER
Bambölevik
Godby, Färjsundet
Tjudö

Några tips på aktiviteter och sevärdheter
Här några tips på sevärdheter och aktiviteter i Finström. Se lokaltidningarna, www.aland.com,  
www.visitaland.com samt broschyren Åland Guide för aktuell information. 



5

Bach och brudarna

I samband med Katrina kammarmusikfestival får vi i Finströms 
kyrka tisdag 8.8 kl. 19 höra violinisten Kreeta-Maria Kentala och 
sopranen Tuuli Lindeberg framföra musik av J.S Bach, H. Av Bin-
gen, R. Clarke och J. Weir på konserten ”Hildegard och Harald 
Hårfagre”.
Kreeta-Maria Kentala, vars hemtrakter är Kaustby i Österbot-
ten, spelar både som solist och som medlem i Rantatiekvar-
tetten, trion The Jones Band, Jouheva ensemblen, folkbarock en-
semblen SAMA och ensemblen Barocco Boreale. Tuuli Lindeberg 
är en av Finlands främsta barocksolister och hon samarbetar 
regelbundet med Finlands bästa barockensembler. Lindeberg har 
även framfört konserter utanför Finland i bl.a. Frankrike, Italien 
och Österrike.
Biljetterna kostar 20 euro och för kulturföreningen Katrinas 
medlemmar och studeranden under 26 kostar det 15 euro. 
Gratis transport till alla konsertplatser utanför Mariehamn, för 
närmare information, ring Rosi Djupsund på +358401649310 
eller gå in på www.katrina.ax

i Ålands Idrottscenter
Tel 41580

ÖPPET
Tisdag, torsdag, fredag: kl 9–17

Onsdag: kl 12–17, enligt bokade tider till kl. 20.
Stängt på lördagar från och med 23/6 till och med 1/9.

Trevlig midsommar!
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Finströmare! 
 

Kom ihåg RÖDA KORS-marknaden, i år är det på 
lördag den 4 augusti 2018 kl. 12.00. 
 
Du kan lämna dina gåvor, gärna blommor, grönsaker, bär, bakverk för 
FRK-försäljning eller godis och annat smått till vårt mycket populära mete 
för barn, åt någon av nedanstående personer före kl. 9.00 på lördagen. 
 
Lotterivinster mottages gärna. 
 
Är du intresserad av att hjälpa till vid marknadsstånden? 
 
I så fall är Du välkommen att ta kontakt med någon av oss! 
 
Barbro Karlsson  Pålsböle      tel: 42364 
Ros-Marie Jansson  Bjärström      tel: 38919 
Pia Grüssner   Godby      tel: 17206 eller 040-5803526 
Gun Toivonen  Svartsmara      tel: 42316 
Ros-Marie Ekman  Ämnäs      tel: 41143 
Inger Portman  Godby      tel: 41687 eller 0457-3435687 
 

      
 
 

Tack för att Du hjälper oss att hjälpa! 
 
 

FRK- Finströmsavdelningen 
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FOLKHÄLSANS 
SOMMARSIMSKOLOR
I FINSTRÖM

TJUDÖ: 2.7-13.7-2018

Simombud Caroline Forsman

BAMBÖLE: 30.7-3.8-2018

Lek & Plask i Bamböle 30.7-3.8-2018

Information och ANMÄLNING via Folkhälsans 
hemsida, www.folkhalsan.ax

Anmälningarna öppnas 14.5 kl 09.00 och stängs 
två veckor före kursstart.   ”

Önskar er en fin sommar!

Hälsningar Diana Berglund, Folkhälsan i Finström

GRISFEST
Dans till Dansfixarna

Bakluckeloppis
från kl. 12. Kom med och sälj dina överloppsprylar. 
Deltagaravgift 5,-

Välkomna till Norrfinströmsgården i Tjudö 
lördag 14.7 kl. 19.00
Grillad gris & potatissallad m. tillbehör.
Kaffe & dopp • Lotteri • Barnaktiviteter

Arr. Föreningen för Norrfinström r.f.

GRISFEST
Dans till Dansfixarna

Bakluckeloppis
från kl. 12. Kom med och sälj dina överloppsprylar. 
Deltagaravgift 5,-

Välkomna till Norrfinströmsgården i Tjudö 
lördag 14.7 kl. 19.00
Grillad gris & potatissallad m. tillbehör.
Kaffe & dopp • Lotteri • Barnaktiviteter

Arr. Föreningen för Norrfinström r.f.

Norra Ålands Fotbollsskola 
- Sommarens höjdpunkt

När? 26 – 28 juni kl. 10.00 – 14.00

För vem? Flickor och pojkar födda 2004 – 2012

Var? Markusböle gräsplan (Breidan)

Anmälan och info: www.iffk.ax/fotbollsskolan

Fotbollsskolan är till för alla flickor och pojkar 
på hela Åland som är födda mellan 2004 – 2012. 
Ingen förkunskap behövs utan ett perfekt tillfälle 
för att testa på och lära sig mer om fotboll. 

Vid frågor kontakta IFFKs verksamhetsledare 
Jesper på vl.iffk@aland.net eller 04575257167.
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Bibliotekets öppettider 
juni-juli-augusti

måndag-onsdag k 12-20
torsdag kl 10-16
fredag kl 10-14

Midsommarafton stängt
OBS! stängt fredagar i juli

Välkomna!

Meröppet bibliotek

För dig som har registrerat dig som meröppet-
användare och som klarar dig själv i biblioteket.

Öppet alla dagar kl 9-21
Från bondby till 

centralort

25 euro

Bokholkar

Vi sätter upp så kallade 
bokholkar vid stränderna i 
Bamböle, Godby och Tjudö. 
Holkarna kommer upp 
lagom till badsäsongen

I holkarna finns böcker av 
olika slag och det är fritt 
fram att ta en bok och läsa 
på stranden eller hemma. 
Man kan också sätta sina 
utlästa böcker i holken 
om man vill ge dem vidare. 
Holkarna är anpassade efter 
pocketformatet.

Övrigt som saluförs via biblioteket:

Försäljning av Finströmsvimplar
4 meters 30 euro
6 meters 50 euro

Utlåning av kommunens folkdräkt

Årstidspsalmerna av Göran Andersson
 och Knut Grüssner finns till salu i form av 

affischer

Utlåning av energimätare

Bokgåva till alla 2-åringar i Finström

Alla barn som fyller 2 år under 2018 har en bok att 
hämta på biblioteket. Ni får välja mellan “De små 
barnens bok” eller “Barnens lilla djurbok”
Välkomna in till biblioteket för att hämta boken!

Från socken till 
kommun

15 euro
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FINSTRÖMS MUSEUM PÅ BIBLIOTEKET

I år ställer vi ut exempel på gamla föremål från Finströms museum i vår sommarutställning på biblio-
tet, den pågår från och med 10 juni till 30 juli.  Vi kommer också att ha museet öppet en kväll i veckan 
under juli månad. 
Finströms museum ägs ännu av Finströms Ungdomsförening men kommunen är villig att överta museet 
bara de formella besluten kan tas av personer som ännu är registrerade som föreningens beslutsfattare. 
Museisamlingen finns inrymd i Breidablicks källare och blir kvar där tillsvidare. 

Museet startades av Finströms ungdomsförening på 1920-talet, då man köpte upp och fick donationer 
av gamla bruksföremål från Finström. Viking Sundberg har varit en av eldsjälarna bakom samlingen och 
Rainer Kronstam har nu under många år skött samlingen och guidat besökare vid behov. I princip allt 
material är katalogiserat av personal från Ålands Museum men samlingen har levt ett bortglömt törn-
rosaliv i Breidablicks källare under många år. Vi hoppas nu att vi kan visa upp samlingen och på sikt få 
en utrymmeslösning som är något mera publikvänlig.
Alma Karlsson kommer att hålla museet öppet i juli, onsdagkvällar kl 18.30-20.30. Man kan 
också kontakta biblioteket på tel 41470 om man gärna vill komma på någon annan tid så försöker vi 
boka in det enligt överenskommelse.

Sommarens höjdpunkt
Sommarhäng på Gregersö

Den 25 juni-12 juli 2018 kl 11-17 är det dags igen för Folkhälsans sommarhäng på Gregersö!
Alla som avslutat årskurs 6-9 är välkomna ut för att umgås med nys och gamla vänner, spela beach vol-
leyboll, fotboll, pingis, kubb, bada, sola, fiska, grilla, paddla, ro, åka vattenskidor & vattenring efter båten, 
träffa ledarna eller bara vara.
Det är helt gratis att vara med och du kan besöka oss en gång eller alla dagar. Ingen anmälan behövs 
och vi ordnar båttransport från Fiskehamnen i Korrvik alla dagar kl 11.30 (med retur ca kl 17). Du kan 
ta dig ut till oss själv - anmäla dig bara till någon av ledarna vid ankomst.
Vi ses i sommar! Ring om det är något du undrar över!
Sommarhäng på Gregersö ordnas i samarbete med fältarna, Mariehamns stads ungdomsledare, Rädda 
Barnen, Skunk och Jomala Församling.
Mera information: Jocke Svensson, barn- och ungdomskoordinator. Folkhälsan på Åland, tel 040 
8375777
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ROSENGÅRDS MATLISTA

sommaren 2018

Måndag 16/7  Ugnskorv, potatis 
Tisdag 17/7  Thaikryddad fläskfilé med stekt ris
Onsdag 18/7  Strömmingsflundra m potatis o kall sås
Torsdag 19/7  Kycklingsoppa med röd curry o ko-
kosmjölk
Fredag 20/7  Sjömansbiff
Lördag 21/7  Grillat kött och potatissallad
Söndag 22/7  Köttfärslimpa, sås och potatis

Måndag 23/7  Skinkfrestelse
Tisdag 24/7  Helstekt carré med stuvade morötter
Onsdag 25/7  Stekt fisk med spenatstuvning, potatis
Torsdag 26/7  Kycklinglår med fetaostcréme och ris
Fredag 27/7  Köttfärsbiff med rödbetssallad och 
potatis
Lördag 28/7  Rökt lax med potatissallad
Söndag 29/7  Tjälknöl med potatisgratäng

Måndag 30/7  Kåldolmar med potatis och gräddsås
Tisdag 31/7  Spaghetti och köttfärssås
Onsdag 1/8  Ångad torsk med citronsås och purjolök
Torsdag 2/8  Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 3/8  Stekt fläsk med sky och potatis
Lördag 4/8  Sill, ägg, potatis och gräddfil
Söndag 5/8  Köttgryta med senap och svamp

Måndag 6/8  Ris- och köttfärslåda
Tisdag 7/8  Pepparrotskött med potatis
Onsdag 8/8  Rimmad lax med spenatpotatis
Torsdag 9/8  Kokt korv med potatismos och tzatziki
Fredag 10/8  Krämig kycklingfilé med svamp och 
pasta
Lördag 11/8  Lime- örtfisk med potatis och sås
Söndag 12/8  Köttbullar med potatis och brunsås

Måndag 13/8  Kassler med chilisås, potatis och ris
Tisdag 14/8  Skaldjurscheesecake med kokta grönsa-
ker
Onsdag 15/8  Lasagne
Torsdag 16/8  Fisksoppa med dillaioli
Fredag 17/8  Pannbiff med lök och potatis
Lördag 18/8  Janssons frestelse
Söndag 19/8  Köttgryta med sötpotatis och vitlök, ris

Måndag 18/6 Grillad carré med potatis och per-
siljesmör
Tisdag 19/6  Kycklingkebab med tzatziki och ris
Onsdag 20/6  Sandskädda med citron och persilja, 
potatis
Torsdag  21/6  Potatis- och purjosoppa med bacon
Fredag 22/6    Midsommarbuffé 
Lördag 23/6  Slottsstek, brunsås, potatis och moröt-
ter
Söndag 24/6  Köttbullar, potatismos och sås 

Måndag 25/6  Karibisk fläskfilé med ris och potatis
Tisdag 26/6  Köttfärs- och potatisgratäng
Onsdag 27/6  Stekt strömming, potatis och kall sås
Torsdag 28/6  Morotssoppa, hembakt bröd och efter-
rätt
Fredag 29/6  Marinerad, kall kycklingfilé med bul-
gursallad
Lördag 30/6  Örtfiskrutor, potatis och sås
Söndag 1/7  Kotlett med senapssås och potatis

Måndag 2/7  Korvsås med potatismos
Tisdag 3/7  Matig rödbetssallad med quinoa, skinka
Onsdag 4/7  Köttbullar, kokt potatis och brunsås
Torsdag 5/7  Fisksoppa, hembakt bröd och efterrätt
Fredag 6/7  Kassler med ananas och broccoli i sås
Lördag 7/7  Janssons frestelse
Söndag 8/7  Stek, sås och potatis

Måndag 9/7  Kyckling- och pastagratäng
Tisdag 10/7  Chili con carne med ris 
Onsdag 11/7  Laxfilé med mango-avocadosalsa, cous-
cous
Torsdag 12/7  Broccolibiffar med potatis och bacon
Fredag 13/7  Schnitzel med kryddsmör och ugnspo-
tatis
Lördag 14/7  Fiskgryta med tomat, citron och dill
Söndag 15/7  Bogfläskrullader med ädelost, potatis



Dagverksamhet under 
sommaren på Rosengård 

De regelbundna aktiviteterna tar nu 
sommaruppehåll förutom bingon på tisdagarna 
som fortsätter som vanligt. Taxi hämtar vanlig tid 
ca kl 11, retur efter kaffet kl 14.30. 
Kostnad: 5€ bingo + 5€ taxi  
Kom ihåg att anmäla dig dagen innan före kl 12. 
 
Fiolmusik med Jennifer Skönberg  
lörd 9 juni kl 12.30 
Andakt i Finströms kyrka månd 11 juni kl 13. 
Ål. Sång och musikförbunds sommarmusiker 
måndag 18 juni kl 13.                                 
Midsommarstången reses torsdag 21 juni kl 13, 
Greta Sundström underhåller. 
Sång och musik av Evert Taube med Lasse 
Fredrikson. Fredag 6 juli kl 13. 
Musikunderhållning med Christer och Uffe 
fredag 3 augusti kl 13.30  

  
Ann-Mari har semester 9.7 – 14.8. Under tiden 
18.6 - 10.8 finns ungdomar anställda som är med 
i dagverksamheten och tar hand om bingon och 
andra aktiviteter tillsammans med Linda. 
Tel dagverksamheten: 0457 344 1821 
 

Utställning 15 juni – 31 augusti 
Sommar, sommar och sol....  

 
 

   
 
 

 

 

MARGARETA SVENSSON

ställer ut Akrylmålningar med blandteknik 
under augusti månad.

NANNA SJÖSTRÖMS utställning utgår
 och ersätts av GUNNAR MATTSSONS 

fotografier under september månad.

UTSTÄLLNINGAR I BIBLIOTEKET

Sing and play på svenska och engelska 
med Miina och Liina

Musik- & språkbad för barn i åldern 3–7 år.
Var? Vi håller till i Näfsby skola.

När? Söndagar kl. 12-12.45 med start den 2 september 
2018, 10 gånger.

Med vem? Miina Fagerlund och Liina Laine

Intresseanmälan lämnas till:
Miina 0457 34 25 119 eller miina@aland.net 
Liina 0457 38 23 327 eller canaryliina@gmail.com
senast den 15 augusti 

Vid anmälan, uppge:
1. Ditt barns namn
2. Ditt barns ålder
3. Dina kontaktuppgifter

Mer information kommer via epost eller SMS efter 
anmälan.
Kursavgift: 50€/barn
Minimum antal barn/grupp: 10
Maximum antal barn/grupp: 15
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Det är möjligt att bedriva 
följande jakter under som-
maruppehållet

Skyddsjakt på gråsäl
Skyddsjakt på  
storskarv

Särskild ansökan ska göras för Storskarv..

Låt såväl djuren som jägarna
ha en skön sommar!

VÅRJAKTEN är förbi med allt vad därtill hör. 
1-14 maj användes till gudingjakt. Vårjakten i sin 
nuvarande omfattning har varit till stor glädje för 
många skyttar. Konsten att plocka och sveda en 
fågel lever kvar tack vare denna urgamla vårjakt.

Nu får bössan vila lite men snart är det tid att 
börja träna inför ÄLGSKYTTEPROVET.

RÅDJURSJAKTEN inleds som bekant 15.8 
(bock-jakten). Se över tornen. Alltid något som 
blåst ikull eller ruttnat sönder.

VARGARNA
Alla följer med spänning med vad som händer 
framöver.

JAKTVÅRDSFRÅGOR
framöver handlar om: 
Ett mårdhundsprojekt
Ryssöprojektet
Åtgärdsplanen för Ejder
Förvaltningsplan för havsörnar.

Styrelsen år 2018
Ordförande  Kurt Blomqvist, Vandö
Vice ordf  Erik Jansson, Bjärström
Sekreterare  Fjalar Eklund, Godby
Kassör   Lennart Berndtsson, Ämnäs
Medlemmar  Magnus Rosenqvist, Stålsby
  Leif Andersson, Kulla
  Peter Nordqvist, Godby
  Markus Jansson, Pålsböle
  Anders Gestberg, Torrbolstad

Vi påminner redan nu om REGLERNA för  
höstjakten på Koxnan - Norrhällen 
1.  Man måste ha jaktkort i Finström.
2.  Man får ta en jaktkompis med från annan  
 kommun/ort.
3.  Ingen turistjakt eller ”utbytesjakt” får förekomma.

Anmäl alltid en viltolycka. Ring 112. Eftersökshundar finns.
VILT PÅ VÄG

MÅRDHUNDS- OCH MINKSVANSAR  
mottages kontinuerligt av sekr. Fjalar Eklund. 
Premie: 10 euro presentkort/svans. Kontakta sekr 
tel 0457 5244 012.

SLÅTTERN Kan vi jägare hjälpa till att färre kill-
ingar går åt i slåttern – så gör vi det. Metoderna 
är många. Alla metoder är bättre än inga metoder 
alls.

MÅRDHUNDS-, MÅRD- OCH
MINKFÄLLOR  
kan beställas. Kontakta Leif Andersson i Finström 
Kulla. Tel: 040 0955 429.
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SOMMARENS ÖPPETTIDER  1 Maj - 12 Augusti 

Vardagar
09.00 - 20.00 *

Helger
12.00 - 18.00 *

SIMHALLEN STÄNGD 

Stänger: 22 juni

Öppnar: 9 juli

Simhallen

Receptionen för Vandrarhemmet, Turistinfo, 
Café och Gym

Vardagar  09.00 - 20.00 *
Helger      10.00 - 19.00 *

Välkommen in och trevlig sommar!

 www.idrottscenter.com   Bärvägen 5, 22410 Godby   info@idrottscenter.com   018-41555 

Hälsningar personalen på Ålands Idrottscenter

* Kassan stänger en timme tidigare alla dagar!

SE BOKNINGSLÄGET FÖR SIMHALLEN ELLER ÖPPETTIDER PÅ VÅR HEMSIDA!
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Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410 GODBY • tfn: 43150 • www.finstrom.ax

Finström i hjärtat av Åland har olika ansikten. Här möts glesbygd och tätort, 
traditionellt jordbruk och moderna högteknologiska företag. Havet är alltid 
nära och erbjuder fina fiske- och badvatten.
Godby centrum har ett brett utbud av service så som matställen, bank,  
apotek, hälsocentral, post och affärer. 

BADSTRÄNDER

SPORT- OCH SIMHALL

FOTBOLLSPLANER VANDRINGSLEDER

UTSIKTSTORN

SMÅBÅTSHAMN

FINSTRÖM
– har alternativen för en aktiv fritid
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 Gudstjänster i Geta sommaren 2018 
 
10.6. kl. 13.30 Tredje söndagen efter pingst 
  Kallelsen till Guds rike 
  Mässa (N) på Hemgården  

Jon Lindeman. Kollekt: Finlands 
sjömanskyrka. 

 
17.6 kl. 11 Fjärde söndagen efter pingst 
  Förlorad och återfunnen 

Högmässa 
Jon Lindeman, Fredrik Erlandsson. Kollekt: 
Församlingsförbundet för svenskt 
kulturarbete i kyrkan. 

 
23.6 kl. 14 Midsommardagen 
  Vägröjaren 

Gudstjänst vid Dånö 
hembyggdsmuseum. 
Ingrid Björkskog. Kollekt: Dånö 
hembyggdsmuseum. 

 
24.6 firas ingen gudstjänst i Geta, istället firas gemensam 
högmässa i Finström. Se motstående sida. 
 
 
1.7 kl. 14 Apostladagen 
  I Herrens tjänst 

Gudstjänst hos Christina och Per-Erik 
Söderström. 
Jon Lindeman, Johanna Evensson. Kollekt: 
Kyrkans diakonifond. Ring till Jon Lindeman 
0400-941734 för vägbeskrivning. 

 
8.7 kl. 11 Sjunde söndagen efter pingst 
  Kärlekens  lag 

Högmässa  
Jon Lindeman, Marcus Boman. Kollekt: 
Finska Missionssällskapet.

  
15.7 kl. 14 Kristi förklarings dag 
  Kristus förhärligad 

Gudstjänst i kulturarvssugan 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl. 
Sockensällskapet serverar kyrkkaffe. 
 

22.7 kl. 11 Nionde söndagen efter pingst 
  Sanning och sken 
  Högmässa (N) 

Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Kyrkans utlandshjälp. 

 
29.7 kl. 14 Tionde söndagen efter pingst 
  Trofast förvaltning av Guds gåvor 

Gudstjänst vid båthusen på Isaksö  
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Kyrkans central för det svenska arbetet. 
Kyrkkaffe serveras. 

 
5.8 kl. 11 Elfte söndagen efter pingst 
  Kallelsetider 
  Högmässa 

 Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Gideoniterna. 
 

12.8 kl.14 Tolfte söndagen efter pingst  
  Självprövning 

Gudstjänst vid Lena Gottbergs stuga. 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Församlingsförbundet. Samling vid avtaget 
mot Havsvidden kl. 13.45 för den som inte 
hittar. 

 
19.8 kl.11 Trettonde söndagen efter pingst 
  Jesus vår helare 

Högmässa    
 Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
För kyrkbygge i Senegal. 

 

 
Församlingsresa söndagen den 2.9. 

Närmare information kommer 
 

Gravstenarna som står uppställda kring muren och mot kyrkväggen på Geta kyrkogård kommer att flyttas bort för 
att underlätta reparationsarbeten. Om någon vill ta familjens gamla sten till vara skall bortflyttning ordnas inom augusti. 
De gamla stenarna kommer enligt kapellrådets beslut att placeras på en särskild plats för gamla gravstenar som finns i 
Finström. Kyrkoherde jon Lindeman svarar på frågor om stenarna, tel. 0400-951734. 
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Gudstjänster i Finström sommaren 2018 
 
10.6. kl. 11 Tredje söndagen efter pingst 
  Kallelsen till Guds rike 
  Högmässa  

Jon Lindeman, Fredrik Erlandsson. Kollekt: 
Finlands sjömanskyrka. 

 
17.6 kl. 13.30 Fjärde söndagen efter pingst 
  Förlorad och återfunnen 

Mässa i Rosengård i Godby 
Jon Lindeman, Fredrik Erlandsson. Kollekt: 
Församlingsförbundet för svenskt 
kulturarbete i kyrkan. 

 
Midsommardagen firas ingen gudstjänst i Finström, istället 
firas gemensam friluftsgudstjänst med Geta 
kapellförsamling på Dånö. Se motstående sida. 
 
24.6 kl. 11 Femte söndagen efter pingst 
  Var barmhärtiga 

Högmässa 
Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, Johanna 
Evensson. Kollekt: Kyrkans central för det 
svenska arbetet. 

 
1.7 kl. 11 Apostladagen 
  I Herrens tjänst 

Högmässa (N) 
Jon Lindeman, Johanna Evensson. Kollekt: 
Kyrkans diakonifond.  

 
8.7 kl. 14 Sjunde söndagen efter pingst 
  Kärlekens  lag 

Gudstjänst på Storberget i Pålsböle 
Jon Lindeman. Kollekt: Finska 
Missionssällskapet. Gudstjänsten firas i 
Kalle Glads kyrka. Samling vid parkeringen 
kl. 13.45 för den som inte hittar. Ta med 
kaffekorg. 

 
15.7 kl. 11 Kristi förklarings dag 
  Kristus förhärligad 

Högmässa 
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Förbundet De Utvecklingsstördas Väl.

 
22.7 kl. 14 Nionde söndagen efter pingst 
  Sanning och sken 
  Gudstjänst vid Norrfinströmsgården 

Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Kyrkans Utlandshjälp. 
Norrfinströmsföreningen serverar 
kyrkkaffe.  

 
29.7 kl. 11 Tionde söndagen efter pingst 
  Trofast förvaltning av Guds gåvor 

Högmässa  
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Kyrkans central för det svenska arbetet. 

 
5.8 kl. 14 Elfte söndagen efter pingst 
  Kallelsetider 
  Gudstjänst vid Karl-Ers i Bjerström 

 Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Gideoniterna. 
 

12.8 kl.11 Tolfte söndagen efter pingst  
  Självprövning 

Högmässa  
Jon Lindeman, Marie Johansson. Kollekt: 
Församlingsförbundet. 

 
19.8 kl.14 Trettonde söndagen efter pingst 
  Jesus vår helare 
  Livsvandring på Prästgårdsnäset 

Samling vid Mikaelsgården kl. 14. Vi 
vandrar runt prästgårdsnäset och firar 
mässa vid Valdemar Nymans altare. Kaffe 
och smörgås serveras. 

 
26.8 kl. 11  Fjortonde söndagen efter pingst 
  Vår nästa 
  Högmässa 

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt: 
För det andliga arbetet bland 
krigsveteranerna. 
 

 
 

Församlingsresa söndagen den 2.9. 
Närmare information kommer 


