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FINSTRÖM

www.finstrom.ax
FINSTRÖMS KOMMUN

Skolvägen 2, 22410 Godby
Tfn 431510, fax 431519

E-post: kommungarden@finstrom.ax

Kommundirektören
Sidan 2

Innebandy
Sidan 6

Boktips   
  Sidan 7

Utställare   
  Sidan 3

Församlingen
Sidan  10-12

Rosengård
Sidan 9

 

Öar i Norden. 
Norråländsk Kura Skymning  

på Saltviks Bed & Breakfast i Kvarnbo 
måndagen den 13.11 kl. 18.30. 

Årets text läses av Inger – Louise Andersson  

ur boken Is av Ulla – Lena Lundberg. 

Sång och musik av Andrea Mattsson  

och Johan Sjölund. 

Carina Karlsson berättar om sin nya bok Algot. 

Försäljning av kaffe med tilltugg. 

Välkomna ! 
Arrangör : Finströms bibliotek, Geta bibliotek, Saltviks bibliotek, Sunds bibliotek, Vårdö bibliotek. 
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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
30 november 22 november
4 januari 27 december
Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax.
Vänligen respektera våra stopptider.

Den här höstens enskilt största och viktigaste frågor, som upptar mycket av
såväl förvaltningens som politikernas fokus framöver, är budgeten för nästa
år parallellt med frågan om eventuell frivillig samgång med grannkommunerna
Geta och Sund. 
Forskaren Siv Sandberg har färdigställt sin slutrapport i
kommunindelningsutredningen. Hon konstaterar att både förutsättningar och
potentiella samordningsvinster finns att göra ifall kommunerna vill gå in
för samgång, vilket hon i så fall föreslår att sker redan till januari 2019.
Kommunerna kommer nu att arbeta vidare med frågan och såväl personal som
allmänhet kommer att ges möjlighet att framföra synpunkter inför de beslut
som sedan behöver tas senast till våren 2018.  Vi ber att få återkomma med
besked om hur den fortsatta processen blir att se ut.

Kommundirektören har ordet

Färdtjänst

Fr.o.m 1.1.2018 tar kommunen i bruk ett nytt elektroniskt system för färdtjänst. Samtli-
ga färdtjänstbrukare har fått ett personligt infobrev hemskickat per post. I december får 
alla färdtjänstbrukare ett personligt plastkort dit färdtjänstresorna laddas automatiskt. 
Frågor kring detta besvaras av socialhandledaren på telefon 018-431 532 (Telefontid 
må-fre kl.9-10).
Taxibolag har kontaktats och uppmanas att ansluta sig till det nya systemet. Om något 
taxibolag är intresserad och inte har kontaktats uppmanas ni att ta kontakt med social-
handledaren på telefon 018-431 532 (Telefontid må-fre kl.9-10) för mera info. 

Kommunindelningsutredningen och relaterat 
material finns på
www.regeringen.ax --> Nyheter.

Kommunfullmäktige sammanträder härnäst tors-
dag 16 november och väntas då
bland annat fastställa skattesatserna för år 2018.. 

Hälsningar,
Erik Brunström, kommundirektör
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November månads utställare i biblioteket
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IF Fram Motionsinnebandy 
 

IF Fram, i samarbete med Ålands Idrottscenter, kommer att arrangera motionsinnebandy för män och 
kvinnor i alla åldrar som är intresserade av att spela innebandy. Är du t.ex. en spelare som inte tillhör 
något lag, vill du träna inför företagscupen eller bara röra på dig så ges du möjlighet nu. 

 

Tid:  Måndagar kl. 18.30 – 19.30  

Plats:  Ålands Idrottscenter 

Avgift:  40 € / säsong 

 

IF Fram bistår med nödvändig utrustning samt bokad träningstid ca. 18 måndagar över hela säsongen. 
Start måndagen 30/10 2017. Ni aktiva sköter er själva och organiserar tränandet/spelandet som ni 
själva vill. Betalningen av deltagaravgift sker till IF Fram Innebandy, konto FI03 6601 0003 9803 98. 
Märk betalningen ”motionsinnebandy”. Med friskvårdskuponger så kan deltagaravgiften betalas i sin 
helhet vid cafét i Ålands Idrottscenter. Märke ”motionsinnebandy”. 

Vill du stöda IF Fram och vår verksamhet så bli medlem. 10 € till konto FI31 6601 0002 3102 33. 

 

Vid frågor kontakta: Kim Berglund  Tel: 0457 530 1554 

    Mail: kim.a.berglund@hotmail.com 

 

Varmt välkomna önskar IF Fram innebandy! 



5

Folkhälsan och Röda Korset håller 
HÖSTMÖTE

Söndag 19 november 2017
På Rosengård

Kaffeservering kl 13.45
Ålands Lucia uppträder kl 14.15

Försäljning av lucialotter och märken.
Alla hjärtligt välkomna!

DISCOSIMNING  

Fredag 10.11 på Ålands Idrottscenter

Dj, discoljus, kompisar, kiosk, tävlingar…
Insläpp kl 18.00 och hämtning kl 21.00

Inträde 3€

Anmälningar till Mattias 
mattias.andersson@finstrom.ax 
0457-37498479
Begränsat antal platser så först till kvarn!

UNGDOMSGÅRDEN

i Godby håller öppet

måndag-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

11/11, 24/11 och 9/12

Välkomna!
 

KULTUR & FRITID
FINSTRÖMS KOMMUN

Välkomna!

Robert Koskinen arbetar i Ungdomsgården måndag-fredag 
under eftermiddagstid.
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På gång i jaktvårdsföreningen

Rådjursjakten, älgjakten och 
höstjakten på fåglel sysselsät-
ter många jägares fritid fram 
till nya året 2018..
Frysarna skall fyllas med 
lokala produkter..

LUFTGEVÄRSSKYTTET I BREIDABLICK 
ÄR I FULL GÅNG
Ännu skjuter vi tisdagen den 7.11 kl 18.30 
och tisdagen den 21.11. 
Tiderna är enligt följande:
kl 18.30 åk 1-9 äldre juniorer och vuxna kan 
skjuta parallellt från kl 19.00.
I december skjuter vi inte. Tisdagen den 9.1 
2018 börjar vi på nytt.

Lillajulsmällen 28.11 kl 19.00
Väl mött alla
till ädel kamp

BÅGSKYTTE
Alla som önskar bekanta sig med bågskytte 
kan komma till Breidablicks stora sal torsda-
gar kl 19.00. Kurre och Anders finns på plats.

MINK-, MÅRD OCH MÅRDHUNDSFÄLLOR
finns på lager. Kontakta Leif Andersson, Kulla, 
tel: 040 0955 429.

Finströms jaktvårdsförening håller 
HÖSTMÖTE

fredagen den 17 november kl 19.00
i Ålands Fotografiska Museum

i Pålsböle

- Stadgeenliga förhandlingar
- Beslut om fredning av vitsvanshjort un-
der 2018 inom föreningens  verksamhets-
område enligt § 25 i Jaktlagen för landska-
pet Åland
- Landskapets jaktförvaltning medverkar
- Mårdhundssvansar medtages

Styrelsen

MÅRDHUNDSSVANSAR
mottages. Premie: presentkort 10 euro/st. 
Kontakta sekreteraren tel: 0457 5244012.

OKLARA DÖDSFALL
bland hjortdjur skall anmälas till livsmedels-
verket EVIRA. Ordförande Kurt Blomqvist 
har närmare direktiv om tillvägagångssättet.

Rättelse om plogningen i kommunen

Samhällsnämnden fastställde 26.9 följande 
avgifter för 2017-18:

Vid betalning senast 30.11.2017              
210,80€ inkl. moms
Vid betalning 1.12.2017  eller senare       
285,20€ inkl. moms

Den som är fastighetsägare/innehavare och 
önskar plogning behöver se till att vägen  är 
i plogbart skick. Det innebär att plogkäp-
par placeras ut, kvistar och grenar som är i 
vägen eller kan bli i vägen p.g.a snötyngden 
skall avlägsnas och  uppstickande stenar etc 
avlägsnas samt att det  bör det finnas en 
10*10m stor vändplan. Är ni osäkra går det 
bra att kontakta plogaren.

Plogare:
BERGÖ-BAMBÖLE-SVARTSMARA-RÅGETSBÖLE-
MARKUSBÖLE
Kristoffer Lundberg Lantbruksservice  040 7524 946

GODBY-GRELSBY-GODBY ÖSTRA
Kristoffer Lundberg Lantbruksservice  040 7524 946

ÄMNÄS
Jansson & Jansson LBS                        040 5098 675

BJÄRSTRÖM-EMKARBY-KULLA
Kristoffer Lundberg Lantbruksservice  040 7524 946

NORRA FINSTRÖM
René Hampf                                     0457 3613 773
Henrik Gustavsson                           0457 5243 947
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Romaner:
Alfredsson, Karin, Skrik tyst så inte grannarna 
hör
Ellinor har lämnat Stockholm och sin frisörsalong för 
en lyxtillvaro som hustru till biståndsrådet på den 
svenska ambassaden i Zambia. Roger är omtänksam 
och uppvaktande och blev lösningen på den ekono-
miska mardröm som Ellinor hamnat i. Efter ett liv av 
fattigdom i Lusakas kåkstäder flyttar den unga änkan 
Loveness in hos sin pojkvän i tjänarhuset på Rogers 
och Ellinors bakgård. En oväntad vänskap tar form.

Ishiguro, Kazuo, Begravd jätte
Det är 500-tal i det land som en gång ska bli England. 
Romarna har försvunnit och människor rör sig på 
obestämd flykt genom landskapet. Föräldrar söker 
sina barn och barn söker sina föräldrar. Men det är 
också en värld befolkad av monster och demoner. 
Mitt i allt detta befinner sig Axl och Beatrice, ett 
åldrat par som ger sig ut på en lång och farofylld resa 
för att hitta sin son, försvunnen sedan många år

Holmström, Johanna, Själarnas ö
Roman som bygger på verkliga händelser. År 1891 
dränker Kristina Andersson sina två sovande barn. 
Straffet blir att tillbringa större delen av sitt återstå-
ende liv på mentalsjukhuset på Själö utanför Åbo. 
Fyrtio år senare placeras den femtonåriga Ellinor på 
Själö, efter en räcka händelser som slutat med kid-
nappning och flykt undan rättvisan. Sjuksystern Sigrid 
blir länken mellan den åldrande Kristina och den unga 
Elli.

Backman, Fredrik, Vi mot er
Den andra boken om Björnstad och ett hockeylag. 
Historien omfattar tiden från midsommar till julafton. 
Vi får följa några familjer och ungdomar där hockeyn 
styr mycket i deras liv. En bil kör för fort genom nat-
ten. Man säger att det var en trafikolycka, men det är 
en lögn. Olyckor sker av en slump, och den här hade 
gått att förhindra. Den var någons fel.

Hellberg, Åsa, Sonjas andra chans
Tredje, fristående romanen om Sonja och hennes 
vänner. Det har gått sju år sedan Sonja dog. Som en 
sista önskan bad Sonja sina vänner att i hemlighet 
sprida askan på olika platser runt om i världen. Nu 
är det dags. Rebecka sörjer sin man. Susanne känner 
sig pressad av Michael som vill att de ska flytta ihop. 
Maggan kämpar med sig själv, Paul och familjen. I flera 
brev får vännerna veta var Sonja vill vila. De får också 
veta varför

Faktaböcker:
Zackari, Brita, Jag hatar att träna
 Andersson, Kristina, Bli blodsockersmar
Pollak, Kay, Att växa genom möten
Tiselius, Stina, Sticka till dig själv
Hundra år av finsk design
Chrapkowska, Cecilia, Praktika för blivande föräldrar
Magntorn, Ida, Ett hem med omtanke
Nertby Aurell, Lina, Food Pharmacy - kokboken
Bäckmo, Sara, Skillnadens skörd
Fält, Lars, Uteliv med yxan

Biografier:
De Geer, Yvonne, Aldrig en av oss
Moberg, Åsa, Livet
Henriksson, Karin, Trump

Alandica:
Löthman, Leo, Stationsbackan och havet
Martell, Krister A., Iakttaget från byssan
Björklund, Michael, Mickes söta
Skogberg, Kurt, Hunden som inte ville drunkna
Sundström, Sylvia, Mat till folket i staden
Karlsson, Carina, Algot
Äpplen från Geta

Film:
Djävulens jungfru

Exempel på bibliotekets nyinköp
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Bibliotekets bemannade öppethållningstid
måndag-onsdag 12.00-20.00

torsdag 10.00-16.00
fredag 10.00-14.00

Meröppet bibliotek alla dagar kl 9-21 för den som tecknat avtal med biblioteket..

I dagsläget är 164 personer meröppetanvändare i Finström. Vill du också ha tillgång till meröppet? Ta ditt 
lånekort med dig och kontakta personalen för att skriva in dig som meröppetanvändare.

Dags att beställa nästa års tidningsprenumerationer till biblioteket.. Vill ni lämna in önske-
mål så gör det i bibliotekets önskelåda före den 15 november.
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MATLISTA
V  45-48 2017

Måndag 6/11 Pasta med skink- och ädelostsås
Tisdag 7/11 Karelsk stek med potatis
Onsdag 8/11 Strömmingsflundra med potatis-
mos
Torsdag 9/11Bondsoppa, nybakt bröd och 
efterrätt
Fredag 10/11 Raggmunkar med fläsk
Lördag 11/11 Rökt lax med potatissallad
Söndag 12/11 Köttbullar med potatismos

Måndag 13/11 Kalops och potatis, kokta 
grönsaker
Tisdag 14/11 Kyckling i ugn med mango chut-
ney och ris
Onsdag 15/11 Stekt abborrfilé med potatis-
mos och kall sås
Torsdag 16/11 Korvsoppa, nybakt bröd och 
efterrätt
Fredag 17/11 Helstekt carré med stuvade 
morötter och potatis
Lördag 18/11 Mandelfisk och potatis
Söndag 19/11 Stek, potatis och gräddsås

Måndag 20/11 Stuvade makaroner och bräckt 
korv
Tisdag 21/11 Hoisinwok med nötkött och 
nudlar
Onsdag 22/11 Mixad höstsoppa med knaprigt 
bacon, bröd och efterrätt
Torsdag 23/11 Helstekt fläskfilé , ugnsbakade 
betor med auraostcreme serveras med mo-
rots- och potatislåda
Fredag 24/11 pannbiff med stekt lök, skysås 
och potatis
Lördag 25/11 Laxfjäril med örtsås och pota-
tismos
Söndag 26/11 Carrégryta från Louisiana, ris 
och sötpotatis
 
Måndag 27/11 Janssons frestelse
Tisdag 28/11 Kycklinggryta med curry, ris
Onsdag 29/11 Torsk med ägg- och dillsås, 
potatismos
Torsdag 30/11 köttsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 1/12 Tomtegröt med julskinka och 
hemvete
Lördag 2/12 Lutfisk, vitsås och potatis
Söndag 3/12 Schnitzel med pommes frites 
och kryddsmör

ROSENGÅRD

Ansvarig kock Marie Bamberg
Tel 42621

Föreståndare Jana Andersson
Tel 41745

Ansvarig vårdare Anette Jansson
Tel 42620

Välkommen till 
DAGVERKSAMHETEN! 

Regelbundna aktiviteter i november

Måndag: Sång med Maria ojämna veckor kl 
13.30
Tisdag: Bingo kl 13 (5€) 
Onsdag: Sittdans kl 13, sista tillfället för hös-
ten 29.11.
Torsdag: 2.11 Symöte/herrkaffe kl 13-15.
9 och 16.11 skapande verksamhet. 
Fredag 3.11 kaffe med boktips från 
biblioteket kl 14.
Lördag: Sittgymnastik med Tuire kl 13. 

Fredag 17.11 kl 13 spelar Ål Accordion 
Club.
Söndag 19.11 kl 13.45 Ålands Luciakandida-
ter uppträder

UTSTÄLLNINGEN 
FINLAND 100 ÅR! 

Fortsätter fram till 6 december.
 
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-Petters-
son eller till Rosengårdens kansli tel 42620.



10

Copyright © Svenska Institutet för Sorgbearbetning® 2003-2009. Omfattar alla rättigheter. 

Sorgbearbetning 
 

Ett handlingsprogram för känslomässig läkning  
vid dödsfall, separationer och andra förluster. 

 
Sorg är normalt och naturligt. Däremot är samhällets information om hur man 
förhåller sig till sorg inte normal, naturlig eller till mycket hjälp. Sorg är en 
känslomässig reaktion på en förlust, men de flesta av oss har lärt oss att hantera 
sorg på ett intellektuellt sätt. 
 
Sorgen över vår förlust kommer att fortsätta påverka våra liv och våra relationer på 
ett negativt sätt så länge vi inte möter och kommunicerar det vi bär inom oss. 
Obearbetad sorg leder till att vi håller tillbaka våra känslor och får svårare att känna 
glädje. Genom att vi inte är här och nu tappar vi mycket av vår livsenergi. 
 
Programmet för Sorgbearbetning™ är ett väl beprövat handlingsprogram för 
människor som vill bearbeta den smärta som olika förluster orsakat. Under åtta 
veckor tittar vi, i en trygg miljö, på våra gamla föreställningar om sorg. Därefter tar vi 
reda på vilka förluster som har påverkat våra liv. Sedan genomför vi de handlingar 
som behövs för att bearbeta och fullborda det som är ofullständigt. 
 
Sorgbearbetningen hjälper dig att bearbeta smärtan av dina förluster. Vår 
förhoppning är att du därmed försonas med det förflutna och får känna frid. 
Erfarenhet visar även att du får en öppnare relation till dig själv och andra, samt att 
du känner dig mer levande och vital. 
 
Individuell Sorgbearbetning är en kurs i hur du kan arbeta och förlösa din sorg. Under 
kursen genomför du ditt eget sorgearbete. Kursen är inte terapi, utan ett sätt att 
förmedla kunskap och erbjuda stöd så att du kan genomföra din egen bearbetning. 
Om det finns flera intresserad kan man göra kursen i grupp. 
 
Sorgbearbetning är inte till för den som behöver det, utan för den som VILL HA det! 
 
Diakon Maria Sjölund är certifierad handledare i Sorgbearbetning, utbildad hos 
Svenska Institutet för Sorgbearbetning. 
 
Kontaktuppgifter: Maria Sjölund, diakon 
  0457 3613463, maria.sjolund@evl.fi 
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ADVENTSFEST  OCH MISSIONS- 
BASAR I FINSTRÖM 

 

På första advent firar vi adventsfest i Finström. 
Högmässa i kyrkan tillsammans med 
församlingens körer kl. 11. 
 

Missionsförsäljning, barnkörssång och 
risgrynsgröt i Mikaelsgården efter mässan. 
 

PYSSELDAG 
 

Vi pysslar tillsammans inför missionsbasaren i 
Mikaelsgården den 30.11 kl. 12.30-19. Alla 
åldrar är välkomna med. 
 
Risgrynsgröt serveras kl. 17. Anmäl till Maria 
Sjölund,  tel. 0457-3613463, senast tisdagen 
den 28.11 om du vill äta 
 
SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I 
FINSTRÖM 
 

Årskurs 1-3  Tisdagar kl. 13.30-15.00. Taxi direkt 
från skolan/eftis till Mikaelsgården 
och tillbaka till eftis efter 
verksamheten.  

 

Årskurs 4-6 Onsdagar kl. 14.30-16.15. Taxi 
direkt efter skolan till 
Mikaelsgården och tillbaka till 
Källbo för dem som så önskar. 

 

Frågor till Julia Westerberg-Schindler, tel. 0457-
5301124.  
 

BARNKÖR I GETA 
 

Kören övar på torsdagar efter skolan. Ring till John-
Adam Sjölund, tel. 0457-3424723, om du undrar 
något om kören och vill komma med. 
 
 

CAFÉ KOM MED 
 

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården 
torsdagar kl. 12.30. Första torsdagen i månaden 
träffas vi i Rosengård kl. 13-15. Om man behöver 
taxi ringer man till diakon Maria Sjölund, tel. 0457-
3613463. 
 

HERRLUNCH I GETA 
 

I Geta församlingshem den 8.11 kl. 12. 
 
HERRLUNCH I FINSTRÖM 
 

Sista fredagen i månaden i Mikaelsgården kl. 12. 
Nästa gång den 2.11 och 1.12. 
 

KAFFE OCH BULLE I 
FINSTRÖMS KYRKA 

 

På fredagen i allhelgonahelgen serveras kaffe 
och bulle i Finströms kyrka kl. 11-15. 
Välkommen in t.ex. när du går till kyrkogården 
och tänder ljus. 
 

MISSIONSAUKTIONER 
 

I Geta församlingshem den 1.12. Risgrynsgröt 
serveras kl. 18. Auktionen börjar kl. 19 
 
På Breidablick den 4.12 kl. 19. 
 
 
FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA 
  

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10.  
 

I  Geta församlingshem onsdagar kl. 10.  
 

Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare: 
Diakon Maria Sjölund.  
 
KYRKIS  
 

I Geta församlingshem för årskurs 1-6 tisdagar kl. 
13.30-15.  
   

I Mikaelsgården  för årskurs 1-2 torsdagar kl.12.30-
14.15. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till 
eftis efter verksamheten. 
 

I Mikaelsgården för årskurs 3-6 torsdagar kl. 14.30-
16.15. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till 
Källbo efter verksamheten. 
 

Kvällskyrkis i Mikaelsgården för årskurs 3-6 
måndagar kl. 18-19.45.  
 
 
 
 
 

Kyrkis är lek, pyssel och skoj tillsammans med 
vikarierande barnledare Kia Wikstedt . Man anmäler 
sig på tel. 0400-944841.  
 
GUDSTJÄNSTGRUPPEN 
 

Samlas nästa gång 31.10, 14.11 och 28.11 kl. 18.30 i 
Mikaelsgården 
 
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. 
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4.11 kl. 11 Alla helgons dag: 
  De heligas gemenskap 
  Högmässa  
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund, 

Mikaelskören och Dramatiska kören. Kollekt: 
Förbundet kristen skolungdom. I mässan 
tänder vi ljus till minne av dem som dött under 
året. 

 
5.11 kl. 13 Reformationsdagen: 
  Trons grund 
  Mässa i Rosengård 
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Vi tänder 

ljus till minne av dem som dött under året. 
 
12.11 kl. 19 Tjugotredje söndagen efter pingst: 
  Förlåt varandra 
  Mässa med sånger från Taizé 
  Alexandra Äng, Maria Sjölund. Kollekt: 

Församlingsförbundet. 
 
19.11 kl. 11 Uppbrottets söndag: 
  Vaka! 

Högmässa    
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt: 

Kyrkans utlandshjälp. 
 
26.11 kl. 19 Domsöndagen: 
  Kristus, Herre över allting 
  Mässa med sånger från Taizé 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt: 

Kyrkans utlandshjälp. 
 
3.12 kl. 11 Första söndagen i advent: 
  Din konung kommer i ödmjukhet 

Högmässa   
  Alexandra Äng, Jon Lindeman, Maria Sjölund 

John-Adam Sjölund. Mikaelskören, dramatiska 
kören och barnkören sjunger tillsammans. 

 
  Efter mässan adventsfest och missionsbasar i 

Mikaelsgården. Barnkören sjunger och vi äter 
risgrynsgröt. 

 
 
 
 
 
 

3.11 kl. 19 Allhelgona afton: 
  De heligas gemenskap 
  Högmässa 
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt: 

Förbundet kristen skolungdom. I mässan 
tänder vi ljus till minne av dem som dött under 
året. Observera att mässan firas på fredag 
kväll. 

 
5.11 kl. 15 Reformationsdagen: 
  Trons grund 
  Mässa på Hemgården 
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Vi tänder 

ljus till minne av dem som dött under året. 
 
12.11 kl. 11 Tjugotredje söndagen efter pingst: 
  Förlåt varandra 
  Högmässa 
  Alexandra Äng, Maria Sjölund. Kollekt: 

Församlingsförbundet. 
 
19.11  Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till 

 vänster
 
 
 
 
26.11 kl. 11 Domsöndagen: 
  Kristus, Herre över allting 
  Högmässa 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt: 

Kyrkans utlandshjälp. 
 
3.12 kl. 19 Första söndagen i advent: 
  Din konung kommer i ödmjukhet 

Högmässa   
  Alexandra Äng, Jon Lindeman, John-Adam 

Sjölund. Geta advents- och julkör sjunger 
 
 

GETA ADVENTS- OCH JULKÖR 
 

Vi övar följande tisdagar: 14, 21, och 28 november  
kl. 19 i Församlingshemmet. 

 

Vi sjunger på första advent och på julafton och 
 eventuellt på missionsauktionen. 

 

Alla som vill får komma med i kören! 

 


