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Var med och tyck till
om de två första åren
med Finströms nya
nämnd- och förvaltningsstruktur!

Sidan 2

onsdag 11 oktober kl 19.00
Kom och lyssna på våra åländska ordkonstnärer när de läser sina
egna verk. Har du själv något eget material så kan du också få
chansen att lufta det inför andra åhörare.
Deltar gör bla

Kommundirektören

Sidan 2

Katarina Gäddnäs
Carina Karlsson

Jaktvård

Sidan 6

Linda Smith
Gunilla Wahlsten
Välkomna!
Inget inträde

Fritidsaktiviteter		
		Sidan 7

Arrangör: Finströms kommun, Kultur och Fritid

Poetry Slam Åland 2017

Rosengård

Sidan 9

25 oktober kl 19-22
på Stallhagen
arrangör Ålands Litteraturförening r.f.
FINSTRÖMS KOMMUN

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

www.finstrom.ax

Församlingen

Sidan 11-12

Kommundirektören har ordet
Höstetider är budgettider. Kommunen arbetar vidare med förslag till budget för år 2018, med fortsatt
lite osäkra förutsättningar och minskade landskapsandelar samt ovanligt stort investeringstryck.
Vid september månads fullmäktigemöte utsågs Christofer Eriksson till ny ledamot i kommunstyrelsen
efter det att Linda Pussinen flyttat bort från kommunen. Solveig Gestberg tar över Jonas Gripenbergs
uppdrag som ersättare i invånarnämnden och ledamot i NÅHD:s fullmäktige, och flera fyllnadsval gjordes
även till kommunens olika valnämnder.
Fullmäktige tog i september även beslut att Finström ställer sig till förfogande för mottagande av kvotflyktingar, till ett antal om en till två familjer om totalt max sex personer. Mottagande planeras till sommaren 2018.
I mitten av oktober blir kommunindelningsutredningen för Finström-Geta-Sund klar och kommunerna
väntas under hösten ta ställning till huruvida man vill gå vidare med samgång. Mer information om detta
kommer senare i höst.
Avslutningsvis genomförs som bäst en uppföljning och utvärdering av kommunens nämnd- och förvaltningsreform år 2016, med möjlighet för allmänheten att framföra fritt formulerade synpunkter senast 19
oktober. Se skild textruta i detta infoblad.
Erik Brunström, kommundirektör

FINSTRÖMS NÄMND- OCH FÖRVALTNINGSREFORM
Var med och tyck till om de två första åren med Finströms nya nämnd- och förvaltningsstruktur!
År 2016 slogs skolnämnd, socialnämnd samt kultur- och fritidsnämnd ihop till den nya invånarnämnden. Byggnadsnämnd och teknisk nämnd blev samhällsnämnden. Ledningsgruppen bantades till fyra personer varav två nyinrättade tjänster, som personal- och servicechef respektive planerings- och utvecklingschef. Kommunens styrdokument uppdaterades
och mycket beslutsfattande delegerades nedåt i organisationen.
Reformen följs nu upp och utvärderas. Som ett led i det arbetet ger vi allmänheten, invånare i Finström, möjlighet att tycka till.
Vilka är just dina erfarenheter av den nya strukturen, är det bättre eller sämre än tidigare?
Rikta gärna en fritt formulerad ståndpunkt till oss på Kommungården i Godby, per epost kommungarden@finstrom.ax eller anonymt per papperspost till Skolvägen 2, 22410
Godby, senast 19 oktober 2017.
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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
5 oktober 27 september
2 november 25 oktober
30 november 22 november
4 januari
27 december
Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax.
Vänligen respektera våra stopptider.

Folkhälsan i Finström vill rikta ett stort tack till alla våra sponsorer.
Utan er hade vi inte haft möjlighet att byta ut vårt staket runt Lekparken i Godby.
TACK TILL
- Brita Maria Renlunds stiftelse
- Holmbergs
- Rafaels
- Optinova
- Finströms kommun
- Ålands skogsindustrier
- S-market, Godby
Ännu finns plats för fler på Emys gympa Ons kl 18.30-19.30.Vi är ute vid GHS, samling
vid parkeringen, fram till Höstlovet om vädret tillåter, sen går vi in i GHS gympasal.
Jättebra gympa för hela kroppen, bla HIT, cirkel, tabata, backträning, mm. Kom med och
prova! Alla gympar efter egen förmåga och utgår från sin egen kropp.
Drop-in 6 e eller 10 valfria ggr (som kan delas med någon) - 50e
Vi tar emot postens friskvårds kuponger + Sund kommuns kuponger.
Alla välkomna!
Lediga platser finns i Lekparken i Godby.
Parken är öppen må- fre kl 10-13. Barnen bör vara i åldern 2-4 år.
För mer info ring: Malin Sjuls tel: 0400 980339

Dags att fixa tänderna?

Nu finns Norra Ålands egen tandvårdsklinik i Godby!
Med modern utrustning och flexibla öppettider finns vi här för dig! Hos oss kan du få
hjälp med all typ av tandvård och vi har både tandläkare och tandhygienister.

Välkomna att boka tid hälsar vi på Granntanden!
Tandläkare
Mikael Lagström
Ingela Johansson
Dick Harju-Jeanty
Maya Skålén

Tandhygienister
Jenni Karlsson
Fanny Troberg

018-41410

www.granntanden.ax

p.s: Vi finns i Godby Center men också i Mariehamn på Köpmansg 11 för den som har vägarna via stan!
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Hjälp oss hjälpa!
I april 2017 startades projektet Främjande av psykisk hälsa bland äldre. Nu fortsätter vi med höstens
aktiviteter.
Detta projekt fokuserar på att, genom meningsfull aktivitet, främja psykisk hälsa bland äldre (65+) från
ett personcentrerat perspektiv där fokus läggs på personens styrkor, förmågor, vilja och behov. Förhållningssättet handlar om att “göra med” istället för att “göra för” där personens egen lust och motivation
lockas fram. Projektet riktar sig till äldre med (risk för) psykisk ohälsa och pågår till sista december
2018.
I projektet är en aktivitetskoordinator anställd vars uppgift är att stödja äldre i att hitta en meningsfull
aktivitet, antingen genom guidning av befintliga aktiviteter eller som mer konkret stöd.
Aktiviteter utförs även i projektets regi. Utöver tidigare nämnda tjänster tillhandahållna av aktivitetskoordinatorn kommer under hösten att hållas:
-

en diskussionsgrupp: Bron till mentalt välbefinnande, där målsättningen är att stärka deltagarnas
mentala välbefinnande, öka deras livskunskap och stödja ett livsbejakande tänkande.

-

en öronakupunkturgrupp, lämplig för äldre med oro, ångest, depressiva symtom och sömnstörningar samt beroende och abstinenssymtom (enligt NADA-modellen).

Är något oklart eller vill du bara veta mer? Tveka inte att ta kontakt!
Aktivitetskoordinator:
Erika Borenius- Kankkonen, mån-to tel: 04573453978, mail:erika.boreniuskankkonen@ha.ax

Lantbrukskansliet informerar
LAGRINGSSTÖD FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTER
27.10.2017 är sista inlämningsdag för ansökan
om lagringsstöd för trädgårdsprodukter.
Ansökan görs med blankett 228 och skall inlämnas till statens ämbetsverk.
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UNGDOMSGÅRDEN
Öppet hus under höstlovet!

i Godby håller öppet

Fredagen den 20.10 i Godbyhallen. För
årskurs 1-4.
Vi kommer att vara i idrottshallen och leka,
samt prova på olika sporter mellan 10.0011.30. Sen äter vi ett mellanmål.
Därefter går vi och simmar mellan 12.0014.00.
Dagen är kostnadsfri.

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
14/10, 28/10, 11/11, 24/11och 9/12

Välkomna!

Anmälningar till Mattias
mattias.andersson@finstrom.ax
0457-37498479

KULTUR & FRITID
FINSTRÖMS KOMMUN

Utställning i
biblioteket under
oktober

Sannas

Helena Palmu ställer ut naturfoton.

i Ålands Idrottscenter
Tel 41580

salong

ÖPPET

Bibliotekets nya
öppethållning
Måndag kl 12-20
Tisdag kl 12-20
Onsdag kl 12-20
Torsdag kl 10-16
Fredag kl 10-14
Öppet för meröppetkunder
alla dagar kl 9-21.

tis-, tors-, fredag
kl 9-17
onsdag
kl 12-17
enl bokning till kl 20
lördag
kl 10-14
enligt bokning
STÄNGT
25/10-8/11
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Högsäsong för jaktvårdsföreningarna
Det ena jaktmötet avlöser det andra.
Rådjursjakten och höstjakten på fågel är i full gång. 15
oktober börjar den ärevördiga älgjakten. I Finström har
vi möjlighet att skjuta 4 vuxna älgar och 6 kalvar
LUFTGEVÄRSSKYTTET I BREIDABLICK STARTAR

Luftgevärsskyttet i Breidablick börjar tisdagen den 10 oktober och fortsätter varannan tisdag
under oktober och november.
Datumen blir:
10 oktober, 24 oktober, 8 november och 21 november. Lillajulsmällen 28 november.
Tiderna är enligt följande:
kl 18.30 åk 1-9 äldre juniorer och vuxna kan skjuta parallellt från kl 19.00.
BÅGSKYTTE

Alla som önskar bekanta sig med bågskytte kan komma till Breidablicks stora sal.Vi börjar
torsdagar i oktober kl 19.00. Kurre och Anders finns på plats.
MINK-, MÅRD OCH MÅRDHUNDSFÄLLOR

finns på lager. Kontakta Leif Andersson, Kulla, tel: 040 0955 429.
MÅRDHUNDSSVANSAR

mottages. Premie: presentkort 10 euro/st. Kontakta sekreteraren tel: 0457 5244012.
SKÖRDEFESTEN 22-23 september

Många jägare medverkade i evenemanget. Finströms Jaktvårdsförening hade hand om luftgevärsskyttet på Bolstaholm och Breidablicks Jaktlag var trafikpoliser vid Marskogens Lamm i
Svartsmara
HÖSTMÖTET

Planeras hållas på Ålands Fotografiska Museum fredagen den 24 november kl 19.00.
OKLARA DÖDSFALL

bland hjortdjur skall anmälas till Livsmedelssäkerhetsverket EVIRA. Ordförande Kurt Blomqvist har närmare direktiv om tillvägagångssättet.

Behov av muddring??
Under hösten har jag planer att komma till
Hammarlands/Finströms/Geta skärgård med mudderpråm
(Bjärström, Bastö, Skarpnåtö, Postad osv.)
Grävmaskinen har långbom och pråmen har endast 0,6 m
djupgående så riktigt grunda vikar är inget bekymmer
Har ni behov av muddring, pålning osv så hör av er.

ProSten
Sten Eriksson
tel 040 735 1784
6
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Läskonditionspasset 2017 – stärk dina läsmuskler!

I höst kör vi Läskonditionspasset för tredje gången, kampanjen som kombinerar konditionsträning och
läsning. Målet är att sprida läsglädje och motionsglädje över hela Åland.
Träning ger färdighet. I idrotts- och motionssammanhang är det en självklarhet. Med Läskonditionspasset
vill biblioteken lyfta fram att detsamma gäller för läsning. En viktig del av kampanjen är att uppmuntra
vuxna att bli läsande förebilder för barn och unga. 					
När?
Torsdag 19 oktober - söndag 19 november.
Hur?
Hämta ett Läskonditionspass från ditt bibliotek (hämtas ut allra senast 24 oktober)
Läs och rör på dig varje dag under hela perioden och fyll i ditt pass. För barn räknas även utelek som
motion.
Fina förmåner och aktiviteter erbjuds flitiga deltagare!
Läs mer om kampanjen på bibliotekens sida bibliotek.ax. Följ oss också på Facebook!
Arrangörer till Läskonditionspasset:
Mariehamns stadsbibliotek i samarbete med kommun- och skolbibliotek
Samarbetspartners och sponsorer:
Mariebad, Ålands Idrottscenter, Ålands Idrott, Ålands Motionsförbund, Lisco och Mariehamns bokhandel
samt Ålands landskapsregering

Dags att ansöka om verksamhetsbidrag för föreningar
Blankett för ändamålet finns på kommunens hemsida. Blanketten kan också rekvireras från biblioteket.
Kriterier för verksamhetsbidrag
●Föreningar med hemort i Finströms kommun prioriteras
●Föreningar som ansöker om bidrag ska ha varit registrerad och verksam minst 1 år
●Föreningar med verksamhet för barn och ungdom prioriteras
Information
- Ansökan görs en gång per år och ska vara inlämnad senast 15 oktober året innan verksamhetsåret
bidraget söks för
- Ansökan inlämnas till Kultur-och fritidsförvaltningen, Godbyvägen 1416, 22410 Godby
- Invånarnämnden i Finström fattar beslut om verksamhetsbidrag för föreningar inom februari månad
- Kultur och fritidsförvaltningen, ger närmare information och ser till att bidraget om 50 % betalas
ut efter att beslut har tagits i nämnden och att resterande belopp utbetalas när bokslut och revisions/verksamhetsgranskningsberättelse har lämnats in för senast avslutat verksamhetsår.
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ROSENGÅRD

Föreståndare Jana Andersson
Tel 41745

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 42620

MATLISTA
V 40- 44 2017

Välkommen till
DAGVERKSAMHETEN!
Regelbundna aktiviteter i oktober.
Måndag: Högläsning med Margareta kl 12.15
Sång med Maria ojämna veckor kl 13.30
Tisdag: Bingo kl 13 (5€)
Onsdag: Sittdans kl 13.
Torsdag: 5.10 Symöte/herrkaffe kl 13-15.
12 och 26.10 skapande verksamhet.
19.10 Herrlunch kl 11.30.
Fredag 6.10 kaffe med boktips från
biblioteket kl 14.
Lördag: Sittgymnastik med Tuire kl 13.
Lördag 7.10 kl 14 spelar Ål Accordion Club.
Tisdag 10.10 kl 10-13 Berdinas klädförsäljning.
UTSTÄLLNING under oktober och november.
Boende, deltagare i dagverksamheten och
personal ställer ut under temat

FINLAND 100 ÅR!
Taxi hämtar hemifrån tisdagar och torsdagar ca kl
11 och retur kl 15.15. (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.

Måndag 2/10 Hönsfrikassé med ris
Tisdag 3/10 Köttfärslimpa med grönpepparsås och
potatis
Onsdag 4/10 Blodbröd och stekt fläsk
Torsdag 5/10 Fisksoppa med hembakt bröd och fattiga riddare
Fredag 6/10 Lasagne
Lördag 7/10 Skinkfrestelse
Söndag 8/10 Schnitzel med stekt potatis och bearnaise
Måndag 9/10 Enkel Kållåda med rårörda lingon
Tisdag 10/10 Höstgryta
Onsdag 11/10 Torsk med äggsås och potatis
Torsdag 12/10 Köttfärssoppa med pasta och tomat
Fredag 13/10 Kycklinglår med rotfrukter och kall
chilisås
Lördag 14/10 Citronfisk, potatis och sås
Söndag 15/10 Stekt länkkorv och potatismos
Måndag 16/10 Chili con carne med baguette och ris
Tisdag 17/10 Dillkött
Onsdag 18/10 Fiskfärsbiffar med kall örtsås och
potatis
Torsdag 19/10 Bruna bönor och stekt fläsk, efterrätt
Fredag 20/10 Rimmad oxbringa med senapsrelish och
potatismos
Lördag 21/10 Fisk med dill och räkor, potatis
Söndag 22/10 Kyckling i ugn med bacon och ost
Måndag 23/10 Älggryta med rotfrukter och timjan,
potatis
Tisdag 24/10 Rotmos och rimmat griskött
Onsdag 25/10 Sej med röd curry och kokosmjölk
Torsdag 26/10 Ärtsoppa med bröd och plättar
Fredag 27/10 Köttgryta med grädde och champinjoner
Lördag 28/10 Sill, ägg, potatis och gräddfil
Söndag 29/10 Baconbiffar, potatis och sås
Måndag 30/10 Korvsås och potatismos
Tisdag 31/10 Köttfärsgryta med linser, potatis
Onsdag 1/11 Ugnslax med rostade rotfrukter
Torsdag 2/11 Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 3/11 Grisytterfilé med potatisgratäng
Lördag 4/11 Burgundisk köttgryta
Söndag 5/11 Ört- och limefisk, potatismos

Ansvarig kock Marie Bamberg
Tel 42621
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IFFK tillsammans med fritidsledare Mattias Andersson kommer att starta
upp fotboll rebound likt och ta efter Jomala i detta koncept.
På onsdagar kl 15-16 kommer högstadieelever som inte tidigare spelat eller slutat med organiserad fotboll att få möjlighet att träna fotboll i godbyhallen.
Vi börjar 12 oktober och det är bara att dyka upp efter att skolan slutat.
Vi testar på detta nu under några tillfällen och ser om det finns intresse.
Vi ses där!
Hälsningar Mattias och Samuel

Snöplogning av privata vägar i Finströms kommun vintern 2017-18
Om du vill erhålla plogning av privat väg i Finströms kommun vintersäsongen 2017-18
ska nedanstående avgift betalas in till kommunens konto FI12 660100021242 38. Beställarens/betalarens namn och adress måste framgå!
210,80 € inkl. Moms vid betalning senast 30.11.2017
245,20 € inkl. Moms vid betalning 1.12.2017 eller senare.
Avgiften är den samma oavsett antalet plogningsomgångar, vare sig plogningsomgångarna
är 0 st eller många. Avgift återbetalas inte.
Plogning utförs endast på order av kommunen.
Fastighetsinnehavaren ska se till att väg är plogbar (plogkäppar ska placeras ut, 10 m * 10
m vändplan ska finnas, kvistar som är i vägen eller kan bli i vägen p.g.a. snötygnd upptill
en höjd av 3,5 m ska avlägsnas, uppstickande stenar ska avlägsnas). Tag kontakt med er
plogare om ni är osäkra.
Plogare:
Bergö-Bamböle-Svartsmara-Rågetsböle-Bamböle
Olof Olgars			
42407 el. 0457-5958 407
Ämnäs
Jansson&Jansson LBS

040 5098675

Godby-Grelsby-Godby Östra
Kristoffer Lundberg Lantbruksservice 040 7524 946
Norra Finström
René Hampf			
Henrik Gustavsson		
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0457 3613 773
0457 5243 947

HERRLUNCH I GETA
Vi börjar med en herrlunchgrupp i Geta. Vi
samlas i Församlingshemmet onsdagen
den 11.10 kl. 12.30 och äter tillsammans.
SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I
FINSTRÖM
Årskurs 1-3

Tisdagar kl. 13.30-15.00. Taxi direkt
från skolan/eftis till Miklaelsgården
och tillbaka till eftis efter
verksamheten.
Onsdagar kl. 14.30-16.15. Taxi
direkt efter skolan till
Mikaelsgården och tillbaka till
Källbo för dem som så önskar.

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.

GUDSTJÄNSTGRUPPEN

BARNKÖR I GETA

Vi förbereder söndagens högmässa
tillsammans. Första samlingen hålls
tisdagen den 10.10 kl. 18.30 i
Mikaelsgården. Under den samlingen
planerar vi hösten. Om du undrar något om
gudstjänstgruppen kan du ringa till Jon, tel.
0400-951734.

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

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA

Årskurs 4-6

Frågor till Julia Westerberg-Schindler, tel. 04575301124.

FINSTRÖMS DRAMATISKA KÖR
Från 13 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns.
Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården. Frågor
till Julia Westerberg-Schindler, tel. 0457-5301124

MIKAELSKÖREN
Torsdagar kl. 19.30-21 i Mikaelsgården. John-Adam
Sjölund, tel. 0457-3424723, svarar på frågor 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. 04573613463.

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.

HERRLUNCH
I Mikaelsgården sista fredagen i månaden kl. 12.
Nästa gång den 27.10.

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10.
I Geta församlingshem onsdagar kl. 10. Ingen
samling den 18.10
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.12.3014.15. 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.
Under vecka 42 håller kyrkis höstlov.
Kyrkis är lek, pyssel och skoj tillsammans med
vikarierande barnledare Kia Wikstedt . Man anmäler
sig på tel. 0400-944841. Meddela om specialdieter.
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8.10 kl. 13.30 Adertonde söndagen efter pingst
En kristen människas frihet
Mässa i Rosengård

8.10 kl. 11

Alexandra Äng, Maria Sjölund.

15.10 kl. 11

Nittonde söndagen efter pingst:
Det dubbla kärleksbudet
Högmässa

Alexandra Äng, Maria Sjölund.
Kollekt: Kyrkans central för det svenska
arbetet.

15.11

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

Tjugonde söndagen efter pingst:
Tro och otro
Mässa med sånger från Taizé

22.10 kl. 11

Tjugonde söndagen efter pingst:
Tro och otro
Högmässa

Ingen gudstjänst i Finström, se Geta till
höger.

29.10 kl. 11

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.
Dramatiska kören medverkar. Kollekt:
Sjömanskyrkan.
Efter högmässan samling i Mikaelsgården. Vi
hälsar vår nya kyrkväktare Jan-Erik Berglund
välkommen och tackar Kerstin Sarling som
efter många inhopp för tredje gången slutar
som kyrkväktare. Vi firar också vår kantor
John-Adam Sjölund som i dagarna fyller 40 år.

22.10 kl. 19

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Mässan
inleds med att föreningen Bel Canto uppför
Katarinaspelet. Kollekt: Kyrkans utlandshjälp

29.10

Adertonde söndagen efter pingst
En kristen människas frihet
Högmässa

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälp

Tjugoförsta söndagen efter pingst
Jesu sändebud
Högmässa med kyrkoinvigning

Geta kyrka återinvigs efter renoveringen av
biskop Björn Vikström. Församlingens präster
och körsångare medverkar. Kollekt: Kyrkans
utlandshjälp. Efter mässan servering i
församlingshemmet.

4.11 kl. 11

Alla helgons dag:
De heligas gemenskap
Högmässa

3.11 kl. 19

Reformationsdagen:
Trons grund
Mässa i Rosengård

5.11 kl. 15

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Förbundet kristen skolungdom. I mässan
tänder vi ljus till minne av dem som dött under
året.

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

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Vi tänder
ljus till minne av dem som dött under året.
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Allhelgona afton:
De heligas gemenskap
Högmässa

Reformationsdagen:
Trons grund
Mässa på Hemgården

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Vi tänder
ljus till minne av dem som dött under året.

