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Kommundirektören har ordet
Vid kommunfullmäktiges möte i april bordlades frågan om folkomröstning om eventuell samgång mellan
Finström, Geta och Sund (FGS). Man diskuterade även förslaget till samgångsavtal. Därutöver inleddes
behandling av detaljplan för industriområde vid Optinova och togs beslut om kommunens indelning i
röstningsområden, befrielser från valnämnd samt möjlighet till befrielse från fastighetsskatt mm. Protokollet finns på kommunkansliet och på kommunens hemsida.Vid nästa möte 17 maj tar man på nytt upp
frågan om folkomröstning samt kommunens yttrande kring lagförslaget om kommunreform.
Det eventuella förverkligandet av FGS skjuts upp med ett år, från 2019 till 2020, för att ge mer tid för
förberedelser och förankring och därmed bättre förutsättningar för ett lyckat resultat. Det fördröjda
igångsättandet av kommunindelningsutredningen våren 2017 gjorde att tidsramarna annars blivit besvärande snäva och somliga frågeställningar återstår ännu att reda ut. Det är ändå tänkt att de avgörande
besluten tas kort efter sommaren och att en frivillig samgång ska kunna genomföras och beviljas stöd
enligt nu gällande lagstiftning. Styrgruppen för FGS arbetar vidare med bearbetning av förslag till samgångsavtal där en del inkomna synpunkter från utställning till allmänheten beaktas.
Fullmäktige beslöt också att Finströms kommun förbehåller sig rätten och möjligheten att bevilja befrielse från kommunal- och fastighetsskatt under perioden 2019 till och med 2021. Ledamöterna Rigmor
Eriksson och Carita Fellman entledigades från sina förtroendeuppdrag i Tjudö valnämnd. Inget fyllnadsval
förrättades.Valnämnder tillsätts på nytt nästa år, då flera allmänna val hålls.
Finström har varit indelat i fyra röstningsområden, som alla ska ha egen valnämnd och röstningsställe
som uppfyller krav på tillgänglighet med mera. Kommunfullmäktige beslöt nu att kommunen ska utgöra
två röstningsområden; Markusböle, inklusive Tjudö och Emkarby, med röstningsställe Breidablick, samt
Godby, inklusive förtidsröstning och för röstberättigade som inte antecknats vid någon fastighet, med
röstningsställe kommunbiblioteket i Källbo skola. Ändringen gjordes med hänvisning till bland annat
allmänna rekommendationer från LR.
Det preliminära bokslutet för år 2017 ser sammanfattningsvis helt bra ut och innebär ett glädjande och
välbehövligt överskott i storleksordningen runt 800.000 euro.
Avslutningsvis vill vi gratulera och lyckönska kommunens ekonomichef Ida Eklund, som från och med
maj går på moderskapsledigheter. Hon vikarieras av Nina ”Ninni” Ulenius. På den tekniska sidan har
man en tid haft en del manfall och pusslat med flera olika personer på förstärkande insatser. En tid
framåt har vi tillgång till bland annat Pontus Flink, som även är tekniker i Geta på deltid.
Erik Brunström, kommundirektör

Aktuellt i

FINSTRÖM
Informationsblad från Finströms kommun
Ansvarig utgivare: Erik Brunström.
Redaktion: Inger-Louise Andersson

2

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 SOMMAR/HÖST 2018
Deadline		
onsdag 30/5
onsdag 22/8
onsdag 26/9
onsdag 24/10

Utgivning
fredag 15/6
torsdag 30/8
torsdag 4/10
torsdag 1/11

Vänligen respektera våra stopptider.

Axplock av nya böcker i biblioteket
Dion Leonard
Gobi : den sanna historien
om en liten hunds långa resa
När ultralöparen Dion Leonard
deltog i ett lopp tvärs igenom
Gobiöknen korsades hans väg av
en rufsig liten hundvalp.Valpen,
som fick namnet Gobi, visade
snart att längden på benen inte
har lika stor betydelse som
storleken på hjärtat. Steg för steg
följde hon Leonard på den nästan
25 mil långa resan. Under resans
gång insåg Leonard att det inte
spelade någon roll om han kom
först över mållinjen, bara Gobi
mådde bra

Ruth Ware:
Kvinnan i hytt 10
Journalisten Lo Blacklock ser
fram emot resan på kryssningsfartyget med en pressvisning för
att se norrskenet, men det blir
inte som hon tänkt. Ett skrik
väcker henne mitt i natten och
från sitt fönster ser hon hur
en kvinna kastas ut från hytten
bredvid. Enligt passagerarlistan
saknas ingen resenär ombord
men Lo är säker på vad hon såg.
Fast ute på Nordsjön med en
mördare bestämmer hon sig för
att ta reda på vad som hände
med kvinnan i hytt 10.

Jo Nesbø: Macbeth
Bygger på Shakespeares verk
med samma namn. - Kommissarie Macbeth är stadens främsta
polis. När ett tillslag mot en stor
knarkleverans förvandlas till ett
blodbad blir det hans uppgift
att rensa upp. Macbeth tycks ha
allt inom räckhåll - makt, pengar
och respekt. Men han är även en
före detta missbrukare, med ett
trasigt förflutet. Plågad av hallucinationer och paranoia kommer
han inte att kunna få det som
rättmätigt är hans, om han inte
dödar för det

Mariette Lindstein:
Vit krypta
Alex och Dani är enäggstvillingar och oskiljaktiga sedan
deras föräldrar övergivit dem.
En midsommarnatt när de är 22
år försvinner Dani spårlöst. Alex
börjar misstänka att en ockult
sekt har kidnappat Dani, men
kan det verkligen stämma? Snart
börjar mystiska saker att hända.
Saker som tyder på att Alex står
näst på tur.

Abrahamson, Emmy: Hur
man gör succé på ett dårhus:
Majas karriär som ståuppare
är inte precis lysande och inte
hennes liv i övrigt heller. Det
började när hennes mammas
pessar gick sönder, och på
sistone har hon brutit sig in i en
stuga för att stjäla sprit, målat
om sin bästis väggar till hälften,
som en överraskning, och missat
ett viktigt steg i karriären på
grund av en ouppfostrad hund.
Nu har hon hamnat på psyket
men tycker inte att hon borde
vara där egentligen.
Anna Fredriksson:
Mellan himmel och hav.
Första delen i romantrilogi om
tre generationer kvinnor

Webb, Katherine: Den engelska flickan.
År 1958 beger sig arkeologen
Joan från England till staden Muskat i Oman tillsammans med sin
fästman för att gräva efter antika
skatter. I Oman står tiden stilla,
landet är hänsynslöst och på randen till våldsamma omstörtningar,
och Joan lyckas inte få tillstånd
att gräva. Besvikelsen hotar att ta
överhanden, men då Joan möter
den legendariska upptäcktsresanden Maude Vickery glömmer hon
bort motgången. Mötet mellan
de båda kvinnorna förändrar allt.
Annika Estassy:Gröna fingrar sökes
Det är sommar i Måneby men
i år är inget sig likt. Sjukdomen
gör så att Agnes inte längre orkar
sköta sin älskade koloniträdgård
längre. Dessutom har hon i ett
svagt ögonblick lovat sin granne
att ta hand om hans kakadua. Utanför Stockholm bor Leyla med
sin man Johan och deras sexårige
son Hugo. Efter att Johan gått
över gränsen i ett av sina raseriutbrott bestämmer sig Leyla för
att fly med Hugo. Hon svarar på
en annons för en kolonistuga och
hamnar i Måneby
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TACK!
Finströms kommun riktar ett stort tack till Solveig
Nordqvist som donerat sin samling av Finlands
kommunblommor i form av keramiska tavlor till
kommunens konstsamling..

Eldningsförbud i Godby
Brandmyndigheterna påminner Godbyborna om
eldningsförbud och nedan följer ett utdrag för delar
av bestämmelserna
”Totalt eldningsförbud råder inom tätbebyggt område. Med tätbebyggt område avses område som
angetts med vägmärke för tätort”, dvs Godby.
Anhållan om bidrag för underhåll av privata
utfartsvägar skall vara byggnadskontoret tillhanda
senast
Fredagen den 1:a juni klockan 14:00.
För erhållande av bidrag skall utfartens längd vara
minst 500 m.
Vid frågor kontakta Aron Lundström, planeringsoch utvecklingschef tel 431515. Ansökningarna
lämnas till Byggnadskontoret i Godby, Skolvägen 2,
22410 GODBY.

4

31 §
Öppen eld och annan brandfarlig verksamhet
Totalt eldningsförbud utomhus råder inom tätbebyggt område och inom övriga delar av landskapet
under tider då varning för skogsbrand är utfärdad,
med undantag för eldning i för eldningsändamål särskilt avsedda anordningar. Med tätbebyggt område
avses område som angetts med vägmärket för tätort.
Under tider då varning för skogsbrand är utfärdad
råder även förbud att använda redskap och anordningar som på ett okontrollerbart sätt kan orsaka
brand i naturen. Med räddningschefens tillstånd får
dock eldning och användning av ovan avsedda redskap och anordningar ske som ett led i utövningen
av skogsindustriell verksamhet.

Utställning i
biblioteket under maj månad
Källbo skolas elever ställer ut elevarbeten i
biblioteket under maj månad. Det blir gott
och blandat ur årets produktion på temat
Äventyrens värld.

Vårfest på
Pålsbölevägen
Lördag 12 maj, 11-15
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.

Loppis & Café på Bergbo
Pålsbölevägen 340

• Fina loppisfynd
• Gott fika, bland annat Maries underbara mint
chokladfudgekaka och mackor på nybakat bröd.
Vill du boka loppisbord? Mejla l.karlsson@hotmail.
com eller ring 04573613500. Hyra 10€/bord till
byalaget. Man får gärna skänka fina och hela
grejer till byalagets loppisbord.

Ålands Fotografiska Museum
Bastöv. 7 (f.d. Pålsböle skola)

Hjälpredan Sanne

Din Hjälp i vardagen
Jag finns här för att hjälpa
dig med dina vardagsbestyr.
0457 3851 659
Tjänsten är vid behov momsfri.

• Fototekniskt Museum. Fotohistoria, mörkrum,
fotoaffär, film, TV, och ljud.
• Visning av årets förändringar och nytillskott
i museet.
• Café Lumiere håller öppet med hembakat.
• Finströms Marthaförening har lotteri

Välkommen!
Vägbeskrivning: Sväng mot Pålsböle
från Getavägen och följ Pålsbölevägen.
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På gång i jaktvårdsföreningen
ÅD-BON OCH HOLKTALKA
hölls 9 april. Det här gänget höll
till i kommunens utrymmen i
gamla branddepån i Godby och
spikade ihop ett femtontal bon
och ett 20-tal holkar.
STÄDTALKA Ett luftgevärsskott
är inte stort men så här mycket
bly blev det när vi städade
banorna den 23 april, ett ämbar
fullt, ca 20-30 kg.

JAKTENS DAG 21 april. Finströms Jaktvårdsförening deltog aktivt i aktiviteterna under dagen i Ålands Jakt- och Fiskemuseum i Eckerö. Här troféutställningen och ett ådtak samt några holkar (utförliga reportage i lokaltidningarna.

VÅRSAMLINGEN 24 april på Rågetsbölebanan sätter i stort sett punkt för vårens aktiviteter. Gudingswingen lever
dock än. KLUBBKAMPEN var hård. Då ordinarie skjutningenn var över hade 2 skyttar 18 poäng, 3 st 17 poäng och 2
st 15 poäng. Utslagsskjutningar måste därför till. Efter detta konstaterades att Kjell Aspbäck sköt Christoffer Eriksson
i sank till en andra plats och tredje platsen tog slutligen Tony Tony Karlsson hand om . På prisbordet fanns donationer
från Ab Lantbruk, Äventyret och Ålands Jakt-och Fiskemuseum. Här är lerduvsgänget samlat efter korvätandet.

Koncentration.
JAKTRÄTT. Landskapets Fastighetsverk utarrenderar vissa områden på 6 år alternativt 3 år. Ansökan och anbud skall
vara inlämnade före 15 maj 2018 kl 16.00 (se offentliga annonser)

NYA LICENSER FÖR ÄLG
Jaktvårdsföreningens styrelse skall senast 1 augusti för älgvårdsområdets räkning ansöka hos Landskapsregeringen om tillstånd till jakt på älg. (§33a)

Jaktledaren för varje enskilt jakträttsområde skall senst
den 1 juni ansöka hos Jaktvårdsföreningens styrelse om
tillstånd till jakt på Älg. (§33a)

NYA LICENSER FÖR RÅDJUR
Ansökan om Rådjurslicenser skall vara Landskapet Ålands enhet för jakt- och viltvård tillhanda senast 1/6.
(§32)
EN PÅMINNELSE till alla jaktledare och jaktlag. Uppdatera marktillstånden i tid. Många marker har kanske
bytt ägare. Tiden går fort. Ni kan börja när som helst så behöver Ni inte vara uppe så länge på natten före
ansökningarna skall in. Lycka till!
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Marias

Eldning inom tätort

sommarblommor
i Tjudö

Har öppnat för säsongen
Violer, pelargoner, tomatplantor,
millionbells, femtunga, kryddor mm

Många olika sorters
tomatplantor!
ÖPPET

må-to kl 10–20
fr–sö kl 10–17

PS Överraska
Mor med tex
blommande ampel!

Varmt
välkomna
till Tjudö!

Tel gsm: 0457 5243 903
Skyltat från Getavägen

ELDNING AV GRÄS OCH RIS
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.
• Elda aldrig ensam och elda små ytor åt gången.
• Vatten och lämpliga redskap ska finnas tillgängligt.
• Ha en telefon 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
Lennart Johansson
lennart.johansson@jomala.ax
tel 329 132
Brandinspektör
Henrik Olofsson
henrik.olofsson@jomala.ax
tel 329 175

www.bergsprängning.ax

Tel: 018-23656
Mobil: 04573135406/04575483295
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Sommaraktiviteter 2018

Fredag 8 Juni kl 18-22.00 Summer time avslutningsdisco för åk 4-6 i Vikingahallen, inträde
5€ (disco, aktiviteter, kiosk)
Tisdag 12 juni resa till Gröna Lund för åk 6-9 pris 72€
(I priset ingår, buss, frukost, lunch och åkband)
Anmälan senast 1.6
Torsdag 14 juni kl 09.30-15.00 Mästarnas Mästare för åk 1-4 i Bomarsund kl 10-15 pris 15€
(I priset ingår aktiviteter, lunch, mellanmål)
Anmälan senast 8.6
Tisdag19 juni Larssons vattensport för åk 4-7 kl 10-15 pris 25€
(I priset ingår aktiviteter, lunch, mellanmål)
Anmälan senast 8.6
För mer information och anmälan ring eller maila anders.berndtsson@finstrom.ax
Tel 41548/0457-3749849

För mer info gå in på fritidsledarna på Åland egen facebook sida.

GARAGET
Joakim, vår koordinator för barn- och ungdomsverksamheten, och ledarna Nils & Daniel hälsar alla ungdomar på Åland välkomna till Garaget på Breidan.
Här kan du som är intresserad lära dig mer om att
meka på moppar och bilar. Här finns det mesta som
billyft, MIG, TIG, gassvets, kompressor och mycket
mer i verktygsväg.
Garaget är öppet
måndagar och onsdagar mellan kl. 18.00-21.00
och då är det bara att droppa in.
Frågor kan du rikta till Joakim på telefon 040 837 57
77 eller mejl joakim.svensson@folkhalsan.ax
Folhälsan på Åland
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ROSENGÅRD

Föreståndare Jana Andersson
Tel 41745

Välkommen till
DAGVERKSAMHETEN!
Regelbundna aktiviteter i maj.
Måndag: Högläsning med Margareta kl 12.
Sång med Maria ojämna veckor kl 13.30. Sista
sången för våren 4 juni.
Tisdag: Bingo kl 13 (5€)
Onsdag: Sittdans endast 23 och 30 maj.
Torsdag: 3.5 Symöte/herrkaffe kl 13-15.
17 och 31 maj skapande verksamhet.
24 maj Herrlunch
Fredag: 4.5 Kaffe med boktips från
biblioteket kl 14.
Fredag 11.5 kl 13 Musikunderhållning med Uffe
och Christer.
Fredag 18.5 kl 13 Musikunderhållning med
Ålands Accordion club.
UTSTÄLLNING 11.4 - 31.5
Benita Strömberg – Samling av parfymflaskor
Olle Strömberg – Fotografier
Taxi hämtar hemifrån tisdagar och torsdagar ca kl
11 och retur kl 15. (5€ t/rt) Anmäl dig dagen
innan före kl 12.

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

Ansvarig kock Marie Bamberg
Tel 42621

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 42620

Måndag 7/5
Tisdag 8/5
Onsdag 9/5
tis
Torsdag 10/5
Fredag 11/5
Lördag 12/5
Söndag 13/5

MATLISTA v 19-24

Stekt korv med stuvade morötter
Burgundisk köttgryta med ris
Torsk med citronsås och sparris, potaÄrtsoppa, bröd och pannkaka
Piccata Milanese
Köttfärslimpa på älg med pepparsås
Helstekt fläskfilé med sås och potatis

Måndag 14/5 Kycklinglår med paprikasås och ris
Tisdag 15/5 Spaghetti med köttfärssås
Onsdag 16/5 Strömmingslåda
Torsdag 17/5 Köttsoppa, hembakt bröd och efterrätt
Fredag 18/5 Sjömansbiff
Lördag 19/5 Gravad lax med nypotatis och senapsdillsås
Söndag 20/5 Köttfärsbiff med grönpepparsås och
hasselbackspotatis
Måndag 21/5 Skinkgratäng
Tisdag 22/5 Rostbiff med potatissallad
Onsdag 23/5 Laxfjäril med remouladesås , potatismos
Torsdag 24/5 Blomkålssoppa med krispigt bacon,
hembakt bröd och efterrätt
Fredag 25/5 Schnitzel med ugnsrotsaker och bea.
Lördag 26/5 Fiskfärsbiffar med örtsås
Söndag 27/5 Köttgryta
Måndag 28/5
Tisdag 29/5
Onsdag 30/5
Torsdag 31/5
rätt
Fredag 1/6
sallad
Lördag 2/6
Söndag 3/6

Solviksgryta med ris
Stuvade makaroner med fläsk
Panerad rödspätta med vittvinssås
Korvsoppa, hembakt bröd och efterKall, marinerad kyckling med bulgurSill, ägg, potatis och gräddfil
Hackad biff med gratäng

Måndag 4/6 Paj med svamp, skinka och ost
Tisdag 5/6
mexikansk köttfärsgryta
Onsdag 6/6 Kolja med romsås och potatis
Torsdag 7/6 Slät grönsakssoppa med kräftstjärtar,
bröd och efterrätt
Fredag 8/6
Ugnskorv med potatismos
Lördag 9/6
Fisktallrik med nypotatis
Söndag 10/6 Köttrullader med kokt potatis och
grönsaker
Måndag 11/6
Tisdag 12/6
Onsdag 13/6
Torsdag 14/6
Fredag 15/6
tis
Lördag 16/6
Söndag 17/6

Kycklingfilé med cashewnötter
Dillkött och potatis
Abborrfilé med citronsås
Räksoppa, bröd och efterrätt
Pannbiff med tzatziki och rostad potaKummelfilé med chilisås
Fläskfilé med vindruvssås
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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.

Hissa en Finströmsvimpel!

4 meters vimpel 30 euro inkl moms 24%
6 meters vimpel 50 euro inkl moms 24%
Vimplar säljs på kommunkansliet och på biblioteket
Kontant betalning!

Bibliotekets
öppethållningstider
Måndag-Onsdag kl 12-20
Torsdag kl 10-16
Fredag kl 10-14
Stängt
Kristi himmelfärdsdag 10/5
onsdag 9/5 stänger vi kl 16
Ungdomsgårdens öppettider i Maj
Fredagar kl 13-16 och 19-22.30
Samt varannan lördag
kl19-22.30 ( 5.5 19.5 2.6)
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Våra meröppetkunder har tillgång till
biblioteket som vanligt alla dagar kl 9-21
Välkomna!
Finströms bibliotek

PROSTERIETS MISSIONSDAG PÅ KRISTI
HIMMELSFÄRDS DAG DEN 10.5
Högmässa i Geta kyrka kl. 13
Efter mässan lunch och missionsprogram i
församlingshemmet. Andrey och Christina
Heikkilä medverkar
Anmäl till Maria Sjölund med tanke på mat
och transport senast den 4.5, tel. 04573613463

MUSIKLÄGER
Ålands prosteris musikläger på Lemböte
lägergård 16-18 juli. Anmälan fr.o.m. 2.5
genom www.mariehamn.evl.ax.
Lägret kostar 40 euro. Ansvarig ledare är
Johanna Evenson. Församlingen kan vid
behov ge bidrag till lägeravgiften.
Kontakta då Jon Lindeman, 0400-951734
SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I
FINSTRÖM
Båda grupper övar tillsammans på onsdagar efter
skolan under maj. Musikalen framförs på vårfesten
den 15.5 kl. 18

KYRKIS
I Mikaelsgården för årskurs 1-2 torsdagar kl.12.3014.15. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till
eftis efter verksamheten.
I Mikaelsgården för årskurs 3-6 torsdagar kl. 14.3016.15. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till
Källbo efter verksamheten.
Kvällskyrkis i Mikaelsgården för årskurs 3-6
måndagar kl. 18-19.45.
Kyrkis i Geta församlingshem tisdagar kl. 13.30
Kyrkis är lek, pyssel och skoj tillsammans med Kia
Wikstedt och Ingrid Björkskog. Man anmäler sig på
tel. 0400-944841. Vårens sista kyrkis hålls vecka 21.

HERRLUNCH I FINSTRÖM
I Mikaelsgården sista fredagen i månaden. Nästa
gång den 25.5.

VÅRFEST PÅ PÅLSBÖLEVÄGEN
Loppis och våffelförsäljning i gamla von
Knorringmuséet lördagen den 11.5 kl. 11-15
Vill du boka loppisbord, kontakta
maria.sjolund@evl.fi eller ring 0457-3613463.
Bordshyran 10 euro går till insamlingen
Gemansamt Ansvar.

VÅRFEST MED FÖRSAMLINGENS
BARNGRUPPER
Tisdagen den 15.5 kl. 18
Barnkörerna framför musikalen ”Du ska inte
tro det blir sommar.
Lekar, spårning och korvgrillning

BARNLÄGER
Ålands prosteris barnläger på Lemböte
lägergård 18-20 juni. Anmälan fr.o.m. 2.5
genom www.mariehamn.evl.ax.
Lägret kostar 40 euro. Ansvarig ledare är
Sonja Winé. Församlingen kan vid behov
ge bidrag till lägeravgiften. Kontakta då
Jon Lindeman, 0400-951734
FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA
I Mikaelsgården tisdagar kl. 10. Avslutning 15.5.
I Geta församlingshem onsdagar kl. 10. Avslutning
16.5.
Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare Maria
Sjölund.

GUDSTJÄNSTGRUPP
Samlas följande tisdagar kl. 18.30 på Mikaelsgården för att planera söndagens mässa: 22.5 och
5.6

CAFÉ KOM ME’
Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 12.30.
I Rosengård kl. 13 första torsdagen i månaden,
nästa gång 3.5
Taxi från Godby. Ring Maria Sjölund, tel. 04573613463 om du vill åka med.
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6.5 kl. 11

Femte söndagen efter påsk
Bönsöndagen
Högmässa med konfirmation

6.5 kl. 13.30

Ingen gudstjänst i Finström, se Geta till
höger.

10.5 kl. 13

Jon Lindeman, Maria Sjölund, Ingrid
Björkskog, John-Adam Sjölund. Dramatiska
kören sjunger. Kollekt: För utvecklande av
konfirmandarbete, arbete i radio och TV,
omsorgsarbete samt sociala medier.

10.5

Femte söndagen efter påsk
Bönsöndagen
Mässa på Hemgården

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
För utvecklande av konfirmandarbete,
arbete i radio och TV, omsorgsarbete samt
sociala medier.

Kristi himmelsfärds dag
Den upphöjde Herren
Högmässa och prosteriets missionsdag

Jon Lindeman, Maria Sjölund, Ingrid
Björkskog, John-Adam Sjölund. Mikaelskören
sjunger. Kollekt: Finska missionssällskapet.
Efter mässan missionsprogram och mat i
församlingshemmet. Missionärerna Christina
och Andrey Heikkilä medverkar.

13.5 kl. 19

Sjätte söndagen efter påsk
Väntan på den heliga Anden
Mässa med sånger från Taizé

13.5 kl. 11

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
För utvecklande av konfirmandarbete,
arbete i radio och TV, omsorgsarbete samt
sociala medier.

20.5 kl. 11

Pingstdagen
Den heliga anden
Högmässa med konfirmation

Jon Lindeman, Maria Sjölund, Ingrid
Björkskog, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Finska missionssällskapets arbete för fred
och försoning i olika länder.

27.5 kl. 11

Sjätte söndagen efter påsk
Väntan på den heliga Anden
Högmässa med konfirmation

Jon Lindeman, Maria Sjölund, Ingrid
Björkskog, John-Adam Sjölund. Kollekt: För
utvecklande av konfirmandarbete, arbete i
radio och TV, omsorgsarbete samt sociala
medier.

20.5 kl. 13.30 Pingstdagen
Den heliga anden
Mässa (N) på Hemgården

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Finska missionssällskapets arbete för fred
och försoning i olika länder.

Helga trefaldighet
Den dolde Guden
Högmässa

27.5

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

Andra söndagen efter pingst:
Förgängliga och oförgängliga skatter
Mässa med sånger från Taizé

3.6 kl. 11

Andra söndagen efter pingst:
Förgängliga och oförgängliga skatter
Högmässa

Jon Lindeman, teol. stud. Joakim Oldmark,
Maria Sjölund. Kollekt: Förbundet kyrkans
ungdom för sång och musikverksamhet.

3.6 kl. 19

Jon Lindeman, Ingrid Björkskog,
sommarkonfirmaderna. Kollekt: Kyrkans
utlandshjälp.
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Jon Lindeman, Fredrik Erlandsson. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälp

