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Kommundirektören
Carina Wolff-Brandt presenterar sin nya vuxenbok
”Piga, klockare, inhysning, lots:
skärgårdsöden 1669-1809”.
Finströms bibliotek måndag 8 oktober kl 18.30.
Välkomna!
Hennes förra vuxenbok ”Strandsatta : kvinnoöden från Finska viken
till Ishavet” blev en succé.
Carina gör också klassbesök i de norråländska grundskolorna och
berättar om sina barnböcker.
Föreläsningen och författarbesöken arrangeras av de norråländska
biblioteken med stöd av Svenska Kulturfonden.
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sin nya bok om Emskär

Sidan 8

Rosengård

Onsdagen den 10 oktober
i Finströms bibliotek kl 18.30.
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Kommundirektören har ordet
Även Finström har nu efter omröstning beslutat att kommunen kliver av och därmed avslutar det frivilliga samgångsprojketet FGS, med Geta och Sund. Under hösten inleds kommunindelningsutredningen
för den av landskapsregeringen föreslagna kommunreformen, enligt vilken norra Ålands fem kommuner
bildar ett samarbetsområde för sammanslagning senast år 2022. Även förberedelser för samordning av
socialvården pågår i enlighet med KST-lagen.
Den 24 oktober står kommunen värd för ett för norra Åland gemensamt presidiemöte. Där kommer
bland annat ovanstående att diskuteras men också frågan om en eventuell norråländsk samordning av
socialvården redan före förverkligandet av KST. Även äldreomsorg samt ungdoms- och fritidsfrågor tas
till diskussion.
I slutet av oktober anländer den familj kommunen åtagit sig att ta emot inom ramen för FN:s kvotflyktingsystem. Det är en familj bestående av en kvinna med tre barn från Syrien. Kommunen genomför
mottagandet tillsammans med en flyktingsamordnare som är gemensam med andra mottagarkommuner,
i enlighet med det kommunala integrationsprogrammet och med ekonomiskt stöd från NTM-centralen i
Finland.
I Finströms pågående budgetprocess har äldreomsorgen identifierats som ett prioritetsområde. På
driftsidan förväntas annars inga större förändringar medan det råder fortsatt stort tryck på och behov
av prioriteringar bland föreslagna investeringar. Innevarande års budget följs för övrigt väl trots mindre
överskridningar inom de sociala områdena. Skatteprognoserna för i år är osäkra men på sikt ser såväl
befolkning som skatteintäkter och landskapsandelar ut att växa för Finströms del.
På Kommungården är det nu klart att vikarierande barnomsorgsledare för tjänstlediga Ingela Sjöstrand
blir socialhandledare Maria Gröndahl, som i sin tur vikarieras av Melanie Karring.Vid kommunfullmäktiges möte i september beslöts också att kommundirektörens förordnande förlängs med ytterligare tre år,
fram till 1 mars år 2022. Kommunfullmäktiges mångåriga ordförande Viveka Eriksson har flyttat bort från
kommunen och ny ordförande väljs vid fullmäktigemöte 15 november.
Erik Brunström, kommundirektör

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR
LAGRINGSSTÖD FÖR TRÄDGÅRDSPRODUKTER 2018

Ansökan om lagringsstöd för trädgårdsprodukter (blnr 228) skall lämnas in till statens ämbetsverk på
Åland senast 26 oktober 2018.
Blanketten finns att hämta på Mavis hemsida ( www.mavi.fi. ) eller från lantbrukskansliet
Bilagorna som omfattar lagervolymerna per 15 november och 14 december skall lämnas in senast
2.1.2019.
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ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet kontakta
biblioteket, tel: 41470,
e-post: biblioteket@finstrom.ax
Annonspriser 2018
Helsida 124 euro inkl moms
Halvsida 62 euro inkl moms
¼ dels sida 37 euro inkl moms.

UTGIVNINGSTIDER
Utgivning
Material lämnas senast
4 oktober		
26 september
1 november
24 oktober
7 december
28 november
Skicka ditt material till
inger-louise.andersson@finstrom.ax.
Vänligen respektera våra stopptider.

Bibliotekets
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.

UNGDOMSGÅRDEN
i Godby håller öppet under helger
Fredag kl 19-22.30 för åk 7-9
Varannan lördag kl 19-22.30 för åk 7-9
6/10, 20/10, 3/11, 17/11,1/12, 15/12
Eftermiddagar för åk 5-9
Onsdagar kl 14.30-16.30
Torsdagar kl 14.30-16.30
Fredag kl 12.30-15.30

Välkomna!
Välkomna!

Du som funderar på att bli meröppetkund, kontakta
bibliotekspersonalen för mer information och skriv
under ett avtal med biblioteket så gör vi om ditt
lånekort till dörrnyckel.

KULTUR & FRITID
FINSTRÖMS KOMMUN

Utställning i biblioteket under oktober
Monica Palme ställer ut akvareller.
”Från höst till vinter”
Vilda djur och natur
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Cantilenakören
söker nya sångare, speciellt i herrstämmorna
Kören övar i Källbo skola varje onsdag
kl 19.00-20.45
Ta gärna kontakt med körledaren Kim Jansson
tel 0457-5443657
eller kimjansson@hotmail.com

Röda Korset Åland
välkomnar den som vill bli vän till eller
engagera sig i mottagandet av någon av de
flyktingfamiljer som anländer i höst.
Vid intresse maila linda.johansson@redcross.fi eller ring 040-8267005.

Det årliga DISCOSIMMET
för åk 3-6
blir denna gång fredag 9 november kl 18-21
i Godby simhall.
För deltagare från Finström, anmälan senast 5 november till
fritidsledare Anders Berndtsson
anders.berndtsson@finstrom.ax
eller tel 0457-3749849.
Deltagare från andra kommuner kontaktar sina respektive fritidsledare.
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Jomala
Finström
Hammarland
Sund

Gustav Mattsson
Anders Berndtsson
Kaj Backas
Frank Ottesen

0457 5692259
0457 3749849
0457 3424428
040 5962876

Saltvik
Eckerö
Mariehamn
Vårdö

Johan Påvals
Emma Falander
Jan Kankkonen
Marie Johansson

0457 5300729 johan.pavals@saltvik.ax
0457 3421651 emma.falander@sahd.ax
0457 5292961 jan.kankkonen@mariehamn.ax
04575300733

Lemland o. Lumparland

Nina Forsman

gustav.mattsson@jomala.ax
anders.berndtsson@finstrom.ax
kaj.backas@hammarland.ax
frank.ottesen@sund.ax

04573799067 fritidskansliet@lemland.ax
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Till dig som är tonårsförälder på Norra Åland
Med anledning av sommarens och höstens ungdomssamlingar i Godby, vill Fritidsledarna på norra Åland
och Fältarna komma med några förslag som kan hjälpa till att stärka dig som tonårsförälder.Vi anser att
det är positivt att ungdomar samlas och umgås, dock under trygga former i vuxnas närvaro. Det har
förekommit nedskräpning, viss alkoholanvändning bland minderåriga och häng sent inpå småtimmarna.
Därför anser vi att det är viktigt med en gemensam linje från vuxenvärlden, för att underlätta och stöda
varandra i föräldraskapet. Dessa nedanstående punkter baseras på gemensamma diskussioner och överenskommelser under infomötet på ungdomsgården torsdagen den 20.9.2018, samt yrkeserfarenhet och
forskning på området.
•
Ha tydliga förväntningar om att ungdomen ska komma hem en viss tid. Hämta din
tonåring eller var vaken när den kommer hem. Under infomötet i Godby kom man överens om att
ungdomar inte har någonting att göra i Godby efter det att ungdomsgården har stängt 22.30. Om alla
föräldrar håller samma linje är det lättare att stå emot när din tonåring säger ”men andra får vara ute
till senare för sina föräldrar”.
•
Prata med din ungdom om tobak och alkohol samt vad du har för förväntningar.
Man kan påverka mer än man tror. Ungdomar vill ha klara och tydliga besked om vad vi vuxna förväntar
oss. Ungdomar med föräldrar som är konsekvent restriktiva till ungdomars drickande över tid, gör sin
alkoholdebut betydligt senare samt dricker mindre.
•
Skapa föräldranätverk och ta stöd av varandra. Prata med andra föräldrar om regler och
möjliga konsekvenser om dessa inte åtföljs och klargör öppet att det är okej för andra att ta kontakt
med dig angående din tonåring. Använd gärna redan existerande föräldranätverk, som t.ex. Facebookgrupperna Föräldrafront Åland,Vuxna i rörelse (Godby) och Vuxna på Stan (Mariehamn). Ha kontakt
med de andra föräldrarna om ungdomarna ska sova över hos varandra. Lämna inte huset/lägenheten
tomt utan tillsyn.
•
Vuxennärvaro skapar trygghet och är förebyggande. Ta gärna en promenad där ungdomarna rör sig, vandra tillsammans med andra föräldrar eller med frivilligorganisationerna Vuxna i Rörelse/Vuxna på Stan och du är alltid välkommen in på en kaffe till ungdomsgården i Godby när det är
öppet.
Som förälder visar du din ungdom att du bryr dig genom att kunna svara på dessa frågor:
Var kommer min ungdom att befinna sig ikväll?
Vilka umgås den med samt vilka är deras föräldrar?
Vet ungdomen vilka hemtider som gäller?
Med vänliga hälsningar
		
Fritidsledarna på Norra Åland
Anders Berndtsson Finström 04573749849
Johan Påvals Saltvik 04575300729
Frank Ottesen Sund 0405962876
Fältarna: Sandra, Simon, Katja och Linus		
Telefon: 0400780237					
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HÖGSÄSONG FÖR JAKTVÅRDSFÖRENINGARNA
Hösten är här vilket betyder högsäsong inom jaktvårdsföreningarna. Älgskytteprovet är
avklaratoch rådjursjakten är i full gång.
Det ena jaktvårdsmötet avlöser det andra. Även höstjakten på fågel är i full gång. Den 15
oktober börjar den ärevördiga älgjakten.
LUFTGEVÄRSSKYTTET I BREIDABLICK ÄR IGÅNG
Luftgevärsskyttet i Breidablick började tisdagen den 2/10 kl 18.30 och fortsätter 16/10, 30/10 och 13/11.
Höstsäsongen avslutas med Lillajulsmällen 27/1.Värdefulla och goda priser till alla som skjutit bättre än när man
började.
Tiderna är enligt följande
kl 18.30 åk 1-9 äldre juniorer och vuxna kan skjuta parallellt från kl 19.00. Ännu finns lediga platser kvar. Ingen
förhandsanmälan. Kom bara och ställ er i kön. Alla hinner skjuta.
BÅGSKYTTE
Bågskyttet börjar i stora salen på Breidablick torsdagen den 11/10 kl 19.00.
SKÖRDEFESTEN 16-18.9
Många jägare medverkade i evenemanget. Finströms Jaktvårdsförening hade hand om luftgevärsskyttet på
Bolstaholm och Breidablicks Jaktlag var trafikpoliser vid Marskogens Lamm i Svartsmara.
MÅRDHUNDEN HAR ERÖVRAT ÅLAND
Så skrev man i Tidningen Jägaren en gång. Nu gäller det att visa vad vi går för. Sätt igång slutspurten. Ett stort
mårdhundsprojekt har startat inom Föreningen.Vi återkommer till detta.
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.

Geta Gräv
Grävning utföres:
- avlopp
- vatten ledningar
- husgrunder
- stug grunder
- vägar
Om ni har nått projekt till
huset eller varför inte sommar stugan nått som skulle
behöva fixas?
Ring
Torre +358 4573449678
Christian +358 4570529324
46 år i branschen
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Läskonditionspasset 2018 – stärk dina läsmuskler!

I höst kör vi Läskonditionspasset för fjärde 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 18 oktober - söndag 18 november.
Hur?
Hämta ett Läskonditionspass från ditt bibliotek (hämtas ut allra senast 23 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

Välkommen till
ROSENGÅRDS DAGVERKSAMHET
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: 4.10 och 1.11 Symöte/herrkaffe kl 13-15
18.10 skapande verksamhet.
Fredag 5.10 kaffe med boktips från biblioteket
kl14

Tisdag 9.10 kl 10-13
Berdinas klädförsäljning
Fredag 12.10 kl 13.30 Musikunderhållning
och allsång med Uffe A. och ChristerL.

Oktober månads utställning

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

Måndag 1/10
Tisdag 2/10
Onsdag 3/10
Torsdag 4/10
Fredag 5/10
Lördag 6/10
Söndag 7/10
		

Kassler med ananas och grädde, potatis
Chili con carne med vitt bröd och ris
Leverbiffar med gräddsky och potatis
Fisksoppa med bröd och fattiga riddare
Köttbullar, brunsås och potatis
Örtfiskrutor med kall sås och potatis
Tunnskivat marinerat nötkött med
ugnsrostad potatis och aioli

Måndag 8/10
Tisdag 9/10
Onsdag 10/10
Torsdag 11/10
Fredag 12/10
Lördag 13/10
Söndag 14/10

Solviksgryta med ris
Porterbräserad fläskcarré med potatis
Fiskfärsbiffar med dillsås och potatismos
Ärtsoppa med bröd och pannkaka
Köttfärslimpa med gräddsås och potatis
Mandelfisk med potatis
Lövbiffsgryta med cremefraiche och senap

Måndag 15/10
		
Tisdag 16/10
Onsdag 17/10
Torsdag 18/10
Fredag 19/10
		
Lördag 20/10
Söndag 21/10

Kyckling med soja, grönsaker, cashew-		
nötter och basmatiris
Blodbröd med fläsk
Kenyyansk fiskgryta med potatis
Köttsoppa med bröd och efterrätt
Lammstek med ugnsrotsaker, timjansky 		
och vitlökscremé
Rödspättafilé med spenatfyllning
Kronhjortsgryta med rött vin och svamp

Måndag 22/10
Tisdag 23/10
Onsdag 24/10
Torsdag 25/10
Fredag 26/10
Lördag 27/10
Söndag 8/10

Ugnskorv med potatismos
Köttfärslimpa med gräddsås och potatis
Lax i ugn med citronsås och potatis
Hawaiischnitzel med kryddsmör
Biff stroganoff med potatis
Sill, ägg, gräddfil och potatis
Helstekt carré med fetaostkräm

Måndag 29/10
Tisdag 30/10
Onsdag 31/10
Torsdag 1/11
Fredag 2/11
Lördag 3/11
Söndag 4/11

Kåldolmar, gräddsky och potatismos
Italiensk kycklinglasange
Kokt torsk omed äggsås och potatis
Köttfärssoppa, bröd och efterrätt
Rotmos med rimmat griskött
Crispy sejfilé med remouladesås
Pannbiff med svampsås och stekt potatis

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
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Vill du spela innebandy efter skolan?
På onsdagar kl. 15-16 ordnas innebandyträning för årskurs 3-6 (pojkar och
flickor) i Godbyhallen.
Vänligen kontakta verksamhetsledaren Anna Karlsson för mer information. E-mail: vl.iffk@aland.net eller tel 0457-52 57 167.

Snöplogning av privata vägar i Finströms kommun vintern 2018-19
Om du vill erhålla plogning av privat väg i Finströms kommun vintersäsongen 2018-19
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 31.10.2018
245,20 € inkl. Moms vid betalning 1.11.2018 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 snösäsong 2018 - 2019
BERGÖ-BAMBÖLE-SVARTSMARA-RÅGETSBÖLE-MARKUSBÖLE
Lundberg Kristoffer
Lantbruksservice
040 7524 946
GODBY-GRELSBY-GODBY ÖSTRA
Lundberg Kristoffer
Lantbruksservice
040 7524 946
ÄMNÄS
Jansson & Jansson
040 5098 675
Lantbrukssammanslutning
BJÄRSTRÖM-EMKARBY-KULLA
Lundberg Kristoffer
Lantbruksservice
040 7524 946
NORRA FINSTRÖM
Hampf René
0457 3613 773
Gustavsson Henrik 0457 5243 947
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KYRKAN ÄR ÖPPEN
INFÖR ALLHELGONA

KAFÉ KOM MED

Den 2.11 är kyrkan i Finström öppen inför
alhelgona. Kaffe och bulle serveras kl. 10-15.
Orgelmusik kl. 13.
SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I
FINSTRÖM
Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

Onsdagar kl. 13.45. Taxi direkt från
skolan/eftis till Miklaelsgården och
tillbaka till eftis efter
verksamheten.
Onsdagar kl. 14.45. Taxi direkt
efter skolan till Mikaelsgården och
tillbaka till Källbo för dem som så
önskar.

Anmälan till Julia Westerberg tel. 0457-5301124.
Församlingen ordnar mellanmål, meddela därför
om allergier.

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 13. Första torsdagen i månaden
samlas vi i Rosengård. Den 11.10 är det utfärd till
Jomala prästgård. Den som behöver taxi till Café
kom med ringer till diakon Maria Sjölund, tel.
0457-3613463.

HERRLUNCH I FINSTRÖM
I Mikaelsgården den 26.10. kl. 12. Samvaro och
mat. Diakon Maria Sjölund berättar mera, tel.
0457-3613463.

HERRLUNCH I GETA

I församlingshemmet onsdagen den 10.10 kl. 12.
Samvaro och mat. Diakon Maria Sjölund berättar
mera, tel. 0457-3613463.

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA
I Mikaelsgården tisdagar kl. 10.
I Geta församlingshem torsdagar kl. 10. FöräldraBarngruppen i Geta har höstlov den 18.10.
Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare:
Diakon Maria Sjölund.

KYRKIS

BARNKÖR I GETA
Kören övar på torsdagar efter skolan. Tamara
Himmelstrand leder kören.

I Geta församlingshem för årskurs 1-6 tisdagar kl.
13.30-15. Start den 4.9.

MIKAELSKÖREN

I Mikaelsgården för årskurs 1-2 måndagar
kl.12.45. Start den 3.9. Taxi går från Källbo skola
och tillbaka till eftis efter verksamheten.

Torsdagar kl. 19 i Mikaelsgården. Dirigent t.f.
kantor Kaj-Gustav Sandholm, tel. 0400-796307

SKRIFTSKOLAN
Skriftskolan börjar med inskrivning av nya
konfirmander söndagen den 7.10 kl. 11. Brev med
information skickas till alla i den aktuella åldern.
Den som inte tillhör församlingen får inget brev. Om
man ändå vill ha information kan man ringa till
Ingrid Björkskog, tel. 0400-614839

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.

I Mikaelsgården för årskurs 3-6 måndagar kl. 14.45.
Start den 3.9. Taxi går från Källbo skola och tillbaka
till Källbo efter verksamheten.
Kvällskyrkis i Mikaelsgården för årskurs 6-7
måndagar kl. 18-19.45. Start den 4.9.
Kyrkis är lek, pyssel och skoj tillsammans med
Gunilla Nilsson och Ingrid Björkskog. Man anmäler
sig på tel. 0400-614839. Meddela om specialdieter.

GUDSTJÄNSTGRUPPEN
I gudstjänstgruppen förbereder vi söndagens
högmässa tilsammans. Vi samlas följande gång den
2.10 och 30.10 kl. 18.30 i Mikqaelsgården.

___________________________________________________________________________________________
Pastorskansliet i Pålsböle är öppet måndag-onsdag kl. 9-11. Tel. 42330.
Kyrkoherde Jon Lindeman kan (0400-951734) kontaktas när som helst och träffas också i Geta enligt överenskommelse.
Ämbetsbetyg beställs från pastorskansliet i Mariehamn, tel. 5360.

www.finstromgeta.ax
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7.10 kl. 11

Tjugonde söndagen efter pingst
Tro och otro
Högmässa

7.10 kl. 13.30 Tjugonde söndagen efter pingst
Tro och otro
Mässa på Hemgården

Tjugoförsta söndagen efter pignst:
Jesu sändebud
Mässa med sånger från Taizé

14.10 kl. 11

Reformationsdagen:
Trons grund
Högmässa

21.10

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

Tjugotredje söndagen efter pingst:
Förlåt varandra
Högmässa

28.10 kl. 13

Tjugotredje söndagen efter pingst:
Förlåt varandra
Högmässa

Alla helgons dag:
De heligas gemenskap
Högmässa

2.11 kl. 19

Tjugofjärde söndagen efter pingst:
Medborgare i två riken
Mässa i Rosengård i Godby

4.11 kl. 15

Jon Lindeman, Ingrid, Björkskog, Kaj-Gustav
Sandholm. Inskrivning av nya konfirmander i
samband med mässan. Kollekt: Stiftsgården
Lärkkulla.

14.10 kl. 19

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt:
Stiftsgården Lärkkulla.

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt:
Stiftsgården Lärkkulla.

21.10 kl. 11

Tjugoförsta söndagen efter pignst:
Jesu sändebud
Högmässa

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt:
Stiftsgården Lärkkulla.

Jon Lindeman. John-Adam Sjölund. Kollekt:
Svenska lutherska evangeliföreningens
missionsarbete.
Kantor John-Adam Sjölund slutar sin tjänst i
församlingen efter tio år. Efter mässan kaffe i
Mikaelsgården då vi tackar honom.

28.10 kl. 11

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm. Kollekt:
Ekumeniska rådet i Finland. Observera den
avvikande gudstjänsttiden!

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm, Henrik
Herlin, Julia Westerberg och barnkören.
Kollekt i form av torrvaror som ges till
matbanken.

3.11 kl. 11

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm. I mässan
tänder vi ljus till minne av dem som dött under
året. Kollekt: Förbundet kristen skolungdom
för att arrangera höstdagarna. Observera att
mässan firas på fredag kväll,

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm,
Mikaelskören. I mässan tänder vi ljus till minne
av dem som dött under året. Kollekt:
Förbundet kristen skolungdom för att
arrangera höstdagarna.

4.11 kl. 13

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm. Vi tänder
ljus till minne av dem som dött under året.
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Allhelgonaafton
De heligas gemenskap
Högmässa

Tjugofjärde söndagen efter pingst:
Medborgare i två riken
Mässa på Hemgården

Jon Lindeman, Kaj-Gustav Sandholm. Vi tänder
ljus till minne av dem som dött under året.

