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Kommundirektören
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Sommarlovs-
aktiviteter   
  Sidan 8

ÅIC:s  öppettider
Sidan 3

Församlingen
Sidan  11-12

Rosengård
Sidan 9Vandra in våren på Prästgårdsnäset!

Kultur & fritid arrangerar traditionsenlig vårvandring på naturskyddsområdet 
Prästgårdsnäset.
Måndag 23 maj kl 18.30.
Ciceron är Jörgen Eriksson.
Start från parkeringen vid ingången till näset, vik av vid församlingshemmet och följ 
vägen till slutet. Eller parkera vid församlings hemmet och gå ner till träffpunkten.

Källbo skola firar med storstilad vårbal den 28 april. 
Skolan får symbolisera tillväxten i kommunen.

”Finlands främsta tillväxtkommun!”
Kommundirektören skriver i sin kolumn om Finströms tillväxt.
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Informationsblad från Finströms kommun
Ansvarig utgivare: Erik Brunström.
Redaktion:Inger-Louise Andersson

Aktuellt i
FINSTRÖM

ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet kontakta
biblioteket, tel: 41470, 
e-post: biblioteket@finstrom.ax

Annonspriser 2017
Helsida 122 euro inkl moms
Halvsida 61 euro inkl moms
¼ dels sida 36 euro inkl moms.

UTGIVNINGSTIDER
Utgivning Material lämnas senast
8 juni 31 maj
31 augusti 23 augusti

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

Med vår i luften konstateras att det prelimi-
nära bokslutet för år 2016 ser riktigt bra ut 
med ett gott resultat och betryggande kassa-
medel, vilket dock är en förutsättning för att 
klara de investeringar kommunen står inför. 
Även för innevarande år är det budgeterat 
för ett tillfredsställande överskott trots sänkt 
skatt. Under årets första kvartal har utfallet 
motsvarat budget väldigt väl. Arbetet med 
budget för år 2018 har nu inletts och förut-
sättningarna ser fortsatt goda ut.

Kommunen fortsätter enligt plan med grund-
renovering av byggnadsplanevägar inom God-
by och upprustning av vägar på landsbygden. 
Pågående arbeten i Knappelstan väntas klara 
lagom till högsommaren. Vi arbetar också 
vidare med igångsättande av nya planområden 
samt med eventuell tillbyggnad av Kommun-
gården i Godby.

Från landskapets sida klarnar nu avsikten för 
de åländska kommunerna. Den av Finström-
Geta-Sund frivilligt initierade kommunindel-
ningsutredningen har kommit igång under led-
ning av forskaren Siv Sandberg och ska vara 
klar till hösten. Landskapsregeringens förslag 
till ny kommunstruktur har presenterats, en-
ligt vilket Finström ska ingå i en för norra och 
västra Åland ny gemensam kommun. Även 
förslag till nytt landskapsandelssystem har 
skickats på remiss till kommunerna. Finström 
väntas få ett positivt utfall i det nya systemet 
trots en total minskning av landskapsande-
larna till kommunerna.

Handlingar och material rörande kommun-
struktur, kommunindelningsutredning samt 
nytt landskapsandelssystem finns på land-
skapsregeringens hemsidor. Se www.reger-
ingen.ax och klicka ”Demokrati och hållbar-
het” och vidare till respektive ämnesområde. 
Andelssystemet finns på samma sida under 
lagstiftning -> remisser. Där finns också andra 
för kommunerna m fl aktuella lagförslag.

Godby och Finström växer!

Finströms Godby är sedan tidigare Ålands en-
skilt största by och andra största tätort. Det 
är även den by som under fjolåret ökade sin 
befolkning andra mest på Åland, med drygt 40 
personer. Allra mest ökade Jomalas Möckelö. 
Både Godby och Möckelö ökade var för sig 
mer än någon enskild stadsdel i Mariehamn.

Godbys befolkningsökning 2016 var i procent 
den största åtminstone sedan millennieskiftet, 
med nära +5 % på ett år. Befolkningen uppgår 
nu till 956 invånare. Ytterligare konstateras att 
det är den by på Åland som har störst ”över-
skott” på kvinnor. Detta enligt färsk statistik 
från Åsub, www.asub.ax.

Även Finström i övrigt hade en ovanligt stor 
befolkningstillväxt år 2016. Kommunen ökade 
med 72 personer till 2.594 invånare. Det är 
den allra största relativa ökningen i procent 
på hela Åland år 2016 (Finström +2,9 %, 
Jomala +2,3 %, Mariehamn 0,9 %, Åland totalt 
0,8 %). 

Enligt finländska statistikcentralen var Sibbo 
den kommun i fasta Finland som ökade mest 
år 2016, med 2,7 %. Men Finström ökade 
alltså sin befolkning med hela 2,9 % - vilket 
faktiskt innebär att man ökade mest i hela 
landet!

Det finns ett uppenbart intresse för boende 
och etablering i Finström och lyckligtvis finns 
också nya bostadsplaneområden och plats för 
handel mm som är på väg att förverkligas. 

Erik Brunström, kommundirektör

Kommundirektören har ordet
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Uppdatering av kabel-TV nätet i Godbynejden

Music TV (MTV) tillkommer som ny kanal. Några analoga kanaler bortfaller för att ge rum för flera HD kana-
ler. I samband med det så uppdateras också kanalplatserna för samtliga kanaler. En ny kanalsökning behöver 
därför göras på varje inkopplad TV apparat. Kanalsökningen kan antingen göras manuellt eller automatiskt 
beroende på TV apparat.
Uppdateringen görs den 10.5.2017 kl. 09.00—11.00.
Uppdateringen berör samtliga abonnenter inkopplade i Ålands Telefons Kabel-TV nät i Ämnäs, Godby, 
Grelsby och Haraldsby.

Information om de nya kanalplatserna 
• Information finns på Ålands Telefons hemsida, http://www.altel.ax/kabel-tv/kabeltv-kanalutbud 
• Kontakta Ålands Telefon, (018-) 41053, om ni önskar få informationen hemskickad. 
• Informationen kan även hämtas på Ålands Telefons kontor i Jomala, Hantverkargränd 1. 
Ålands Telefons felanmälan 10019 eller (018-) 39111.

 
Öppettider under maj månad 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Måndag - Fredag 
9:00-22:00 

 
Lördag- Söndag 

12:00-18:00 
 

Kassan stänger en timme tidigare! 
 

Morgonsim 
 Tisdag och Fredag kl. 6:00-10:00 

OBS! Ingen morgonfrukost serveras från och med 1 maj! 
 
 

En bra start på en bra dag! 
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Inbjudan
Välkomna turistföretagare i Finström

Tid : 
18.05.2017 

kl.18.00

Plats: 
Ålands 

Idrottscenter

Anmälan senast måndag 15.05.2017
Arrangör: Ålands Idrottscenter och Finströms Kommun

Vi har bjudit in 
Visit Åland till att 
informera om sin 
verksamhet samt 
om aktuella hän-
delser och intres-
santa besöksmål 
inkommande som-
mar.

Anmälan: 

ring: 
tel. 41555

e-post: 
info@

idrottscenter.
com
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Källbo skolas elever ställer ut elevarbeten i 
biblioteket under maj månad. 

Kom in och ta del av olika sätt att redovisa 
resultat i form och färg men också database-
rade arbeten.
Temat för utställningen är 

Finland 100 år
och det har varit temat för elevernas verk-
samhet under stora delar av läsåret..

Tove Jansson och muminfamiljen samt Ka-
levala är exempel på inspirationskällor som 
man jobbat med..

Utställning i 
biblioteket under maj 

månad

Änglagårds blommor
Pålsbölevägen 85
Äntligen planteringsdags! 
• Violer, penséer, kryddor mm

Öppet hus hos Hyvelriket 
Pålsbölevägen 140
Kom in och se vad som händer i snickeriet!
• Fönster, dörrar, köksluckor, lister, paneler mm
• Inramning av tavlor
• Skräddarsydda bokhyllor, blombord mm

Loppis & Café på  
von Knorringmuseet
Pålsbölevägen 259
• Fina loppisfynd  
• Våfflor 
Vill du boka loppisbord? Mejla maria.sjolund@ 
evl.fi eller ring 0457 3613463. Hyra 10€/bord  
till församlingens Gemensamt ansvar-insamling.

Öppet hus hos Rosa verkstan
Pålsbölevägen 310
Kom in och kika på vad som händer i verkstan!
• Möbeltapetsering och möbelstoppning
• Läderarbeten och träarbeten
• Båtdynor, kapell, ytbehandling mm

Sarlings rostade kaffebönor   
& torkade teblad 
Pålsbölevägen 310 (fd Sarlings butik)
Nu finns det äntligen kaffe som är rostat på Åland! 
Premiär på vårfesten!
• Se hur rostningen går till
• Provsmaka
• Tävling där man kan vinna produkter och  
   annat skoj

Loppis & Café på Bergbo
Pålsbölevägen 340 
• Fina loppisfynd
• Gott fika, bland annat Maries underbara mint- 
   chokladfudgekaka och mackor på nybakat bröd
• Försäljning av nybakat bröd mm
Vill du boka loppis/marknadsbord mejla till  
marie.bamberg@aland.net eller messa/ring 0400 
765 458. Hyra 10€/bord till byalaget. Man får gärna 
skänka fina och hela grejer till byalagets loppisbord.

Vårfest på 
Pålsbölevägen
Lördag 6 maj, 11-15

Vägbeskrivning: Sväng mot Pålsböle från 
Getavägen och följ Pålsbölevägen.
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VÅRFÅGELJAKTEN

Då vi åter fick möjlighet till vårjakt på Guding är 
det synnerligen angeläget att alla skyttar visar upp 
ett civiliserat skytte. Ingen “okynnesskjutning” får 
förekomma. Alla ska veta att vi nu har många ögon 
och öron som iaktar oss och lyssnar på våra skott. 
Nu om aldrig förr är det viktigt att vi “bär oss åt som 
folk”. 
Vårt handlande denna vår kan vara helt avgörande 
för framtiden. Vi måste nu koncentrera oss på FÖR-
VALTNINGSPLANENS genomförande, och allt 
arbete detta medför.

Vinterns och vårens aktivi-
teter drar mot sitt slut och 
vi går mot en något lugnare 
period. 
Sommaren rusar dock iväg 
snabbare än vi tror och plöts-
ligt är höstjakten igång.

HOLKBYGGARDAGEN 
med fågeltema på Ålands Jakt- och Fiskemuseum 
lördagen den 22 april blev en fullträff för hela famil-
jen. Dagen ingår i kampanjen En miljon fågelholkar 
och firandet av Finlands 100 års Jubileum. Nu har 
också vi Finströmmare dragit vårt strå till stacken 
med ett tjugotal nya holkar plus alla som vi inte kän-
ner till. Istället för vår traditionella holktalka satsade 
vi på detta arrangemang

LERDUVESKYTTET OCH VÅRSAMLINGEN

Under april månad har det skjutits alla tisdagar och 
torsdagar i Rågetsböle. 15-20 skyttar har övnings-
skjutit regelbundet. Skyttet avslutatades med täv-
lingen i vårsamlingen.
Markus Jansson tog hem ”Gudingsvingen” med 20 
duvor. På andra plats kom Kjell Aspbäck med 17 
duvor. Tredje platsen tog återigen Christoffer Eriks-
son mmed 16 duvor. 
12 deltagare stred om vettarna ”Gudingen och Ådan” 
som utgjorde 1:a pris.
18 Saltstenar utdelades och mårdhundssvansar mot-
togs.
Kvällen avslutades med sedvanlig prisutdelning som  
sponsorerats av Sunes Jakt och Fridit, Äventyret och 
Ålands Senap.
7 st Fågelholkar från Holkbyggardagen i Ålands 
Jakt- och Fiskemuseum ingick i prisuppsättningen.
I den kalla vårkvällen avnjöts varm korv, med lämp-
lig dryck före hemfärden.

SALTSTENAR

Föreningen  har beslutat att återigen dela ut ca 50 st 
stenar enligt ett helt NYTT SYSTEM.
Hos BILA AB  i Jomala Överby får Jaktledaren i 
varjerådjursjaktlag hämta sina stenar. Där finns en 
lista över de jaktlag som ej tagit ut stenarna vid 
VÅRSAMLINGEN. Antalet  stenar är knutet till hur 
många djur man fällde senaste år.
Det nya systemet beror på att vi måste hitta nya pen-
gar att betala dem med. Rådjursjaktlagen får gärna 
späda på med ytterligare stenar. Föreningen kommer 
knappast att kunna betala för flera.
De jaktlag som jagar på arrendemark ska själva be-
tala och se till viltvårdarinsatserna.

FÅGELSKYDDSOMRÅDENA 
i Finström. För ordningens skull påminner vi om 
Ekholmsgrundet och Brännholmsgrundet 15.3-31.7. 
Landstigningsförbud råder. Nya tavlor är uppsatt i år.
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Marias
sommarblommor
i Tjudö
Har öppnat för säsongen
Violer, pelargoner, tomatplantor,  
millionbells, femtunga,
kryddor mm

Varmt
välkomna
till Tjudö!

Tel gsm: 0457 5243 903
Skyltat från Getavägen

ÖPPET  må-to kl 10–20
 fr–sö kl 10–17

PS Överraska
Mor med tex
blommande ampel!

Många olika sorters 
tomatplantor!

UNGDOMSGÅRDEN 
ÖPPETHÅLLNING 

 
t o m 2/6 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 

 
Fredag kl 19-22.30 för åk 7-9 

Varannan Lördag kl 19-22.30 för åk 7-9 
6/5, 20/5 

 
 

Stängt Kristi Himmelfärdsdagen 25/5 
 

Välkomna! 

 
KULTUR & FRITID 

FINSTRÖMS KOMMUN 

Källbo skolas minimaraton
Fredagen den 2 juni springer elever och lärare från Källbo minimaraton runt 
Godby centrum. Loppet startar kl. 9.00 för elever i åk. 4-6 och kl. 10.00 för åk.1-3. 
Sträckan som löps: Källbo skola – Mattssons – Godby daghem – Rosengården – 
Björkvägen – Knappelstan – GHS – Källbo skola. 
Arrangemanget är ett jippo där hela skolan deltar. Vi lottar även ut priser till alla 
deltagande elever.
Vi välkomnar alla att komma ut och heja fram våra elever!
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Sommaraktiviteter 2017 
 
Torsdag 8 juni kl 18-22.30 Summer time avslutningsdisco för åk 4-6 i 
Vikingahallen, inträde 5€ 
 
Tisdag 13 juni kl 09.30-15.00 Mästarnas Mästare för åk 1-3 i Bomarsund kl 10-
15 pris 15€ 
(I priset ingår aktiviteter, lunch, mellanmål) 
 
Onsdag 14 juni kl 09.30-15.00 Mästarnas Mästare för åk 4-6 i Bomarsund kl 10-
15 pris 15€  
(I priset ingår aktiviteter, lunch, mellanmål) 
 
Torsdag 15 juni resa till Gröna Lund för åk 6-9 pris ca 80€  
(I priset ingår, buss, båt, frukost, lunch, åkband.) 
 
Tisdag 20 juni golfdag på Eckerö Golf för åk 5-9 kl 9-16. Pris 10€ 
(I priset ingår lunch, mellanmål, samt golfinstruktör) 
 
Onsdag 21 juni Larssons vattensport för åk 4-7 kl 10-15 pris 25€   
(I priset ingår aktiviteter, lunch, mellanmål) 
 
Tisdag 27 juni gokart i Lemland för åk 3-6 kl 11-12 .Pris 30€ 
(Max antal 12st, taxi från ÅIC 10.00, tillbaka ca 12.30) 
 
Onsdag 28 juni gokart i Lemland för åk 7-9 kl 11-12 Pris 30€ 
(Max antal 12st, taxi från ÅIC 10.00, tillbaka ca 12.30) 
 
 
Anmälningar till mattias.andersson@finstrom.ax 
Tel 41548/0457-3749849 
 
Mer information kommer på kommunens hemsida och facebook. 
Håll även koll på fritidsledarna på Åland egen facebook sida. 
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Regelbundna aktiviteter 
 
Måndag: Högläsning kl 12 med Margareta.  
Sista tillfället 29.5.  
8 och 22 maj sång med Maria OBS! Kl 13.30   
Tisdag: Bingo kl 13 (5 €) 
Onsdag: Sittdans kl 13, sista tillfället 31.5. 
 
Torsdag:   
4.5 Symöte och herrkaffe kl 13-15  
11.5 Kristina Värnman spinner garn kl 12.30 
18.5 Herrlunch kl 11.30 
Fredag 5.5 kl 14. Kaffe med boktips från 
biblioteket. 
 

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

 UTSTÄLLNING 11.5-11.6 Svenskfiskland 
Linda Båskman 

 Konstverk i återanvänd textil 
 
 

Välkomna! 
    
                               
 

 

  

 

MATLISTA
V 18-22 2017
Måndag 1/5 FÖRSTA MAJ Rostbiff, potatissallad,   
  rödbetssallad, varma grönsaker
Tisdag 2/5 Grönsakspaj med skinka och ädelost
Onsdag 3/5 Stekt fläsk och rotmos
Torsdag 4/5 Fisksoppa, nybakt bröd och efterrätt
Fredag 5/5 Grisschnitzel med stekt potatis och   
  pepparsås
Lördag 6/5 Ört-limefisk, kokt potatis och kall sås
Söndag 7/5 Köttfärslimpa, gräddsås och potatis

Måndag 8/5 Ugnskorv med potatismos
Tisdag 9/5 Kikärtsbiffar med varm cremefraiches 
  ås och potatis
Onsdag 10/5 Currygratinerad torskfilé med potatis 
  mos
Torsdag 11/5 Köttsoppa, nybakt bröd och efterrätt
Fredag 12/5 Fläskfilé med persiljesmör och potatis 
  gratäng
Lördag 13/5 Ugnslax med citrongrädde och pota  
  tismos
Söndag 14/5 Kycklinglår med ris och örtsås

Måndag 15/5 Solviksgryta med ris och potatis
Tisdag 16/5 Köttfärsgryta med grönsaker och   
  pasta
Onsdag 17/5 stekt gös med varm örtsås och potatis
Torsdag 18/5 Spenatsoppa med ägghalvor, nybakt   
  bröd och efterrätt
Fredag 19/5 Kallskuren marinerad kycklingfilé med  
  potatismos
Lördag 20/5 Strömmingslåda
Söndag 21/5 Slottsstek, sås och kokt potatis

Måndag 22/5 Korvsås med potatis
Tisdag 23/5 Köttbullar, potatismos och brunsås
Onsdag 24/5 Torsk i ugn med äggsås
Torsdag 25/5 KRISTIHIMMELSFÄRD kycklingsoppa,  
  hembakt bröd, efterrätt
Fredag 26/5 Lasagne, tomatsallad
Lördag 27/5 Sill, ägg, gräddfil och potatis
Söndag 28/5 Hawaiikassler med ris och potatis

Måndag 29/5 Kåldolmar, gräddsås och potatis
Tisdag 30/5 Kycklinggryta med pesto, soltorkade t 
  omater och fetaost
Onsdag 31/5 Strömmingsflundra med potatismos
Torsdag 1/6 Köttfärssoppa med tomat
Fredag 2/6 Leverbiffar med gräddsky och potatis
Lördag 3/6 Laxfjäril, kokt potatis och remoulade  
  sås
Söndag 4/6 Lövbiffsrullader med skinka och ädel  
  ost

ROSENGÅRD

För närmare information och anmälningar
verksamhetsledare Ann-Mari Enqvist-Pettersson

Tel 0457-3441821

Ansvarig kock Marie Bamberg
Tel 42621

Föreståndare Jana Andersson
Tel 41745

Ansvarig vårdare Anette Jansson
Tel 42620
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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  och där finns även mera infor-
mation.
Håll även utkik på facebook: iffk verksamhetsledare för snart börjar ledarpresentationerna rulla igång!

Det är flera som redan anmält sig, gör det du också!

Smarket Sportscamp 2017

Den 2-3 augusti kommer vi att anordna Smarket sportscamp.  Ena dagen blir i Markusböle och den andra blir 
i Godby på Idrottscentret.
Det kommer att testas på en massa olika sporter och lekar de två dagarna så det är något som vi alla kan se 
fram emot också!
Eftersom vi ska simma sista dagen på idrottscentret är det bra om du känner dig bekväm med det, annars får 
du förstås hänga med ledarna på sidan om bassängen om du vill det.
Mera information kommer via hemsidan: www.iffk.ax och via facebook: iffk verksamhetsledare

Nya böcker i biblioteket Bibliotekets 
öppethållningstider

Måndag-Onsdag kl 13-20

Torsdag-Fredag kl 10-14

Stängt Första Maj och
 Kristi himmelfärdsdag 25/5

24/5 stänger vi kl 16

Våra meröppetkunder har till-
gång till biblioteket som vanligt 

alla dagar kl 9-21

Välkomna!

Finströms bibliotek
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V Å R F E S T   O C H 
M U S I K A L 

 

Församlingens barngrupper håller sin vårfest den 
17.5 kl. 18.00 i Mikaelsgården. 
 

Den äldre barnkören framför musikalen Dagen det 
regnade färger.  
 

Lekar och korvgrillning. 
 

Anmälan med tanke på maten till Julia 0457-
5301124 eller till Kia 0400-944841. 
 
 
SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I 
FINSTRÖM 
 

Årskurs 1-3  Tisdagar kl. 13.30-14.45. Taxi direkt 
från skolan/eftis till Miklaelsgården 
och tillbaka till eftis efter 
verksamheten. Gruppens sista 
övning hålls den  2.5 

 

Årskurs 4-6 Onsdagar kl. 14.30-16. Taxi direkt 
efter skolan till Mikaelsgården och 
tillbaka till Källbo för dem som så 
önskar. Gruppens sista övning hålls 
den 17.5. 

 

KYRKIS  
 

I Geta församlingshem för årskurs 1-6 tisdagar kl. 
13.30-15. Sista samlingen hålls den 16.5.  
   

I Mikaelsgården för årskurs 1-2 torsdagar kl.12.30-
14. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till eftis 
efter verksamheten. Sista samlingen hålls den 11.5. 
 

I Mikaelsgården för årskurs 3-6 torsdagar kl. 14.30-
16. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo 
efter verksamheten. Sista samlingen hålls den 11.5 
 
HERRLUNCH 
 

Utfärd till Simskäla den 2.6. Avfärd från 
Mikaelsgården kl. 15.30. Anmäl dig till Maria, tel. 
0457-3613463, senast den 31.5. 
 
FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA 
  

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10.  Våravslutning 16.5. 
 

I  Geta församlingshem onsdagar kl. 10. 
Våravslutning 17.5. 
 

Sång och fika för föräldarar och barn. Ledare: 
diakon Maria Sjölund. 
              
 

M I S S I O N S D A G 
 

Den traditionella missionsdagen på Kristi 
Himmelsfärds dag hålls i år i Lemland den 25.5. 
 

Högmässa i Lemlands kyrka kl. 13. Biskop em. Erik 
Vikström predikar. 
 

Efter mässan middag och lotteri på Valborg där 
biskopen med fru Kerstin berättar om besöket i 
Senegal. 
 

Anmälan till Maria, tel. 0457-3613463, senast den 
18.5. Gemensam busstransport ordnas från norra 
Åland. 
 
 

GUDSTJÄNSTGRUPPEN 
 

Samlas följande tisdagar kl. 18.30 i Mikaelsgården: 
23.5 och 6.6. Välkommen med i gruppen. Ring till 
Jon, tel. 0400-951734, om du har frågor. 
 
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. 
Vårens sista samling den 17.5. 
 
CAFÉ KOM ME’ 
 

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården 
torsdagar kl. 12.30.  I Rosengård kl. 13 första 
torsdagen i månaden. Vårens sista samling den 
11.5. 
 
 

Taxi från Godby. Ring Maria Sjölund, tel. 0457-
3613463 om du vill åka med.  
 
MIKAELSKÖREN 
 

Kören övar nu Jens Erikssons Requiem som skall 
uppföras i Jomala och Åbo i maj tillsammans med 
kören Salt från Saltvik och S:t Mårtenskören från 
Mariehamn. Nya sångare behövs från hösten. Ta 
kontakt med John-Adam Sjölund, tel. 0457-
3424723.  
 
DRAMATISKA KÖREN 
 

Från 13 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns. 
Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården. 
Anmälan till  John-Adam Sjölund, tel. 0457-
3424723.  
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7.5 kl. 11 Tredje söndagen efter påsk 
  Guds folks hemlängtan 
  Högmässa med konfirmation 
  Jon Lindeman, Alexandra Äng, Maria Sjölund, 

John-Adam Sjölund. Kollekt: För 
internettjänsten fragaprasten.fi 

 
14.5 kl. 13.30 Fjärde söndagen efter påsk 
  Himmelrikets medborgare i världen 

Mässa i Rosengård   
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. 
 
 
21.5 kl. 11 Femte söndagen efter påsk 
  Bönsöndagen 

Högmässa med konfirmation   
  Jon Lindeman, Alexandra Äng, Maria Sjölund, 

John-Adam Sjölund. Kollekt: Fredsarbetet i 
Mellanöstern. 

 
25.5  Ingen gudstjänst i Finström, se Geta till 

höger. 
 
 
 
 
28.5 kl. 11 Sjätte söndagen efter påsk 
  Väntan på den heliga Anden 

Högmässa    
  Alexandra Äng, Maria Sjölund. Kollekt: 

Kyrkans utlandshjälp. 
 
4.6 kl. 19 Pingstdagen 
  Den heliga anden 
  Mässa  
  Jon Lindeman, Alexandra Äng, Maria Sjölund. 

Kollekt: Finska missionssällskapets arbete i 
Senegal. 

 
11.6 kl. 11 Helga trefaldighet 
  Den dolde Guden 

Högmässa    
  Alexandra Äng, Maria Sjölund. Kollekt: 

Svenska lutherska evangeliföreningens 
arbete bland barn och unga. 

   
 
 

7.5  Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till 
vänster. 

 
 
 
 
 
14.5 kl. 11 Fjärde söndagen efter påsk 
  Himmelrikets medborgare i världen 

Högmässa   
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt: 

Finska missionssällskapets arbete i Senegal. 
 
21.5 kl. 13.30 Femte söndagen efter påsk 
  Bönsöndagen 

Mässa på Hemgården   
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt: 

Fredsarbetet i Mellanöstern. 
 
 
25.5 kl. 11 Kristi himmelsfärds dag 
  Den upphöjde Herren 
  Högmässa 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt: 

Kyrkans central för det svenska arbetet. 
 
28.5  Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till 

 vänster.
 
 
 
 
4.6 kl. 11 Pingstdagen 
  Den heliga anden 
  Högmässa 
  Jon Lindeman, Alexandra Äng, Maria Sjölund. 

Kollekt: Finska missionssällskapets arbete i 
Senegal. 

 
11.6 kl. 13.30 Helga trefaldighet 
  Den dolde Guden 

Mässa på Hemgården   
  Alexandra Äng, Maria Sjölund. Kollekt: 

Svenska lutherska evangeliföreningens 
arbete bland barn och unga. 

   

 


