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SKAPARKRAFT - BOKSLÄPP
Kommundirektören

Marcus Boman presenterar sin
alldeles nyutkomna bok tillsammans
med Alexandra Trizna som står för
bokens lay out.

Sidan 2

60 åländska konstnärer och artister
presenteras med 120 bilder och
korta texter.

Fritidsaktiviteter		
		Sidan 4

Boken kostar 45,00 € (endast
kontant betalning) eller som förköp
via min hemsida www.marcusboman.com 40,00 € fram till och med
15.09.2018
Presentation och signering av
boken
Skaparkraft - Åländska konstnärer.

Vattensmart

Sidan 6

Finströms bibliotek
Tisdag 18 september kl 19.00

Rosengård			
		Sidan 9
En Uppsalaresa
ПУТЕШЕСТВИЕ в УППСАЛА
Föredrag om Uppsala för den som förstår ryska eller annars är intresserad.
Presentatör Margarita Andersson.
Anmäl gärna deltagande i förväg till biblioteket. e-post: biblioteket@finstrom.ax.
De 10 första får en speciell gåva.
Måndag 3 september kl 18.30 i Finströms bibliotek.
Välkomna!

Hungerdag

Sidan 10

Församlingen

Sidan 11-12

FINSTRÖMS KOMMUN

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

www.finstrom.ax

Kommundirektören har ordet
En rekordvarm sommar går mot sitt slut. Många har kunnat njuta av soliga dagar och varma bad. Men
med de höga vattentemperaturerna har följt algblomningar på såväl badplatser som i vattentäkter. Torkan har lett till att nivåerna i vattentäkterna tidvis varit kritiska samtidigt som skördar och djurhållning
blivit lidande .
I torkans spår riktade kommunen ett erbjudande om tillgång till bete på kommunen grönområden, via
sociala medier, med svag respons. Inför kommande år avser vi att gå ut med dylik information tidigare
och bredare, före sommaren. Just nu är för övrigt LR:s plan för framtida vatten- och avloppsförsörjning
på remiss, liksom ett antal lagförslag som kommunen utlåter sig kring.
Enligt budget för år 2018 är annars hela årets enskilt tyngsta fråga den om eventuell frivillig samgång
med grannkommuner. Den frågan har tagit mycket tid och engagemang från kommunledningen vilket
inneburit att visst annat arbete blivit lidande under årets första hälft. Det står nu klart att Geta kliver av
förhandlingarna medan Sund vill fortsätta desamma.
Finströms kommunstyrelse föreslår inför fullmäktige att även Finström kliver av och avslutar FGSarbetet. Den tänkta enkäten och invånarmötet om FGS-samgång uteblir. Samtidigt fortgår arbetet med
förverkligande av KST-lagen om social samordning, parallellt men oberoende av LR:s förslag till lag om
tvingande kommunreform.
På Kommungården har skett en del skiften av personal. Ny vikarierande ekonomichef är Monica Koskinen och inom kort utses en vikarierande barnomsorgeledare. På tekniska sidan har man länge haft visst
manfall men är nu åter fullt bemannade för resten av året.
Kommungårdens öppettider för spontana besök är fortsättningsvis mån-fre kl 9-15. Även på andra tider
finns personal i huset och möjlighet att boka besök hos enskild tjänsteman.
Här på Kommungården och i de politiska beslutsorganen fortsätter nu arbetet för Fina Finströms bästa
och vi önskar er alla allt gott under början av den förestående höstsäsongen.
Erik Brunström
kommundirektör

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.

Aktuellt i

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

2

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.

Tuires vattengymnastik
Må kl 17-17.45 och kl 18-18.45
Ti kl 6.45-7.30
To kl 19.30-20.15 och kl 20,30-21.15
14 ggr 98 € för Folkhälsans medlem 2018 annars
115 €
Start 3.9 2018. Bindande anmälan till Tuire Granesäter tel 0457 361 3013.
Powergymnastik med Emy Söderlund
On kl 18.30-19.30
Start 12.9 2018.Vi är ute så länge vädret tillåter
och sedan inne i GHS gympasal.
Varierande gymnastik för hela kroppen bl a Cirkel,
HIT, Boxersice mm. Passar alla som tycker om att
röra på sig. Alla gympar efter egen förmåga.
13 ggr (hela höstterminen) 45 € för Folkhälsans
medlem 2018, annars 60 €, drop in 7 €/gång.
Anmälan till Malin Sjuls tel 0400 980 330.

Fartfylld vattengympa med Annsan Weckman
Start on 12.9 2018 kl 19.30 i Ålands Idrottscenter,
terapibassängen.
12 ggr – 84 € för Folkhälsans medlem 2018, annars
100 €. Bindande anmälan till Malin Sjuls tel 0400
980 330.
Lekparken i Godby startar
Må 3.9 2018 kl 10. Alla anmälda barn är hjärtligt
välkomna! För mer info kontakta Diana Berglund
tel 0457 3425 5896.

Emys barngympa startar
Ti 11.9 2018 kl 18-18.45 inne i GHS gympasal. En
vuxen bör vara med.
10 gg – 30 € då en vuxen är Folkhälsans medlem
2018 annars 45 €.
Bindande anmälan till Malin Sjuls tel 0400 980 330.

Folkhälsan i Finström
Vi tar emot:
- Postens friskvårdskuponger
- Sunds friskvårdskuponger
- Saltviks friskvårdskuponger
- GHS friskvårdskuponger

Öppet i september
Lördagar och söndagar kl 11.00-16.00
Utställningen ”Taxi och Socis”visas.
Välkomna!
Bastövägen 7, AX-22310 Pålsböle
alands.fotografiska.museum@aland.net
www.alandsfotografiskamuseum.com
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Kommunens Fritidsaktiviteter för åk 1-9
hösten 2018 och våren 2019
Måndagar
14.30-16.00 Simning/Styrketräning för åk 7-9 i Godbyhallen. Ledare Frank Ottesen.
15.00-16.00 Prova på sportdagar för åk 3-6, 1gång i månaden.
(start i oktober, mer info fås av Anders)
Tisdagar
15.00-16.00 Öppet hus åk 1-6 i Godbyhallen. Ledare Anders Berndtsson.
Onsdagar
13.00-14.00 Innebandy för åk 1-2 i Godbyhallen Ledare Anders Berndtsson.
15.00-16.00 Innebandy för åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Anders Berndtsson i samarbete med IFFK.
14.45-15.45 Racketsport för åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Anders Berndtsson. Minimum 8 deltagare.
Torsdagar
09.15-10.00 Lek och rörelse för åk 1. Ledare Anders Berndtsson. Anmälan behöves ej.
10.45-11.30 Starka barn för åk 2. Ledare Anders Berndtsson. Anmälan behöves ej.
13.00-14.00 Simning åk 1-2 i Godby simhall. Ledare Anders Berndtsson.
15.00-16.00 Simning åk 3-6 i Godbyhallen. Ledare Anders Berndtsson.
Fredagar
.
14.30-16.00 Simning/styrketräning för åk 7-9 i Godbyhallen. Ledare Johan Påvals.
19.00-22.30 Ungdomsgården öppen för åk 7-9 i Godbycenter. Ledare Anders Berndtsson och Johan Påvals.
Första fredagen blir den 31 augusti.
Lördagar
19.00-22-30 Ungdomsgården öppen varannan lördag med start 8.9.

Fritidsaktiviteter arrangerade av föreningar och församlingen

Måndagar
12.30-14.00 Kyrkis, pyssel o lek för åk 1-4 i Mikaelsgården. Ledare Ingrid Björkskog
14.30-16.00 Kyrkis ,pyssel o lek för åk 3-6 i Mikaelsgården . Ledare Ingrid Björkskog
18.00-19.30 Kvälls Kyrkis, pyssel och lek och film för åk 6-7 i Mikaelsgården. Ledare Ingrid Björkskog
15.00-16.30 IF Fram Innebandy för åk 7-9 i Godbyhallen. Dennis Isaksson
Tisdagar
18.30-20 Brandkårsjuniorer för åk 4 och uppåt (start 28.8 och därefter varannan vecka). Ledare från FFBK.
www.ffbk.ax
18.30-20 Luftgevärsskytte på Breidan för åk 1-9 (start 02.10 och därefter varannan vecka). Ledare från FJVF.
18.30 Finströms sjöscouter åk 2-3 vargungar (start 4.9).
Anmälan till Ledare.FredrikErlandssonwww.finstromssjoscouter.wordpress.com
Onsdagar
12.30-14.00 Sång & Dans för åk 1-2 i Mikaelsgården. Ledare Julia Westerberg
14.30-16.00 Sång & Dans för åk 3-6 i Mikaelsgården. Ledare Julia Westerberg
18.30 Finströms äventyrsscouter åk 4 och uppåt (start 5.9).
Anmälan till Ledare Fredrik Erlandsson. www.finstromssjoscouter.wordpress.com
Samtliga aktiviteter startar v.36 (förutom de aktiviteter som angivits inom parentes).
Anmälningar: till Anders Berndtsson senast den 03.9.2018 på anders.berndtsson@finstrom.ax.
Terminsavgift: två första gångerna är ”prova på”. Har man deltagit tre eller flera gånger debiteras terminsavgift
på 19 euro/aktivitet. För syskon på samma aktivitet 35 euro/termin, fram till jul.
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Missa inte chansen!
Projekt Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland som bedrivs vid Högskolan på Åland är inne
på sin sista termin. Fokus i projektet är främja psykisk hälsa genom meningsfull aktivitet.
Så är du 65 eller äldre, känner att ditt liv kunde innehålla mer meningsfull aktivitet, tveka inte att höra
av dig!
Via individuella samtal får du en guidning gällande det aktivitetsutbud i samhället som kunde tänkas
vara intressant för dig.
Du kan också delta i grupper som bedrivs inom projektets ramar.
Vi riktar oss även till dig som är nybliven ålderspensionär och intresserad av att delta i samtalsgrupp.
Låter detta intressant eller vill du bara veta lite mer?
Kontakta:
Erika Borenius- Kankkonen
Må- To 8-15 (fr.o.m 20/8) tel. 04573453978
Mail: erika.boreniuskankkonen@ha.ax

Utställning i
biblioteket under
september
Gunnar Sjöblom
ställer ut naturfotografier

Inhopp på Godby daghem
Är du intresserad av inhopp på Godby daghem?
Vi har behov av korttidsvikarier för sjukledigheter, semestrar och andra ledigheter. Om du är
intresserad av att komma och jobba hos oss får
du gärna anmäla ditt intresse till daghemsföreståndare Gunilla Blomqvist.
Tfn 0457 344 6290 Epost godby.daghem@
finstrom.ax

Bibliotekets bemannade öppethållningstid
måndag-onsdag 12.00-20.00
torsdag 10.00-16.00
fredag 10.00-14.00

NORRÅLÄNDSK BOKCIRKEL
Katarina Norrgård leder en gemensam bokcirkel för litteraturintresserade från hela Norra Åland. Man träffas en gång
i månaden och cirkulerar mellan de olika biblioteken. Start i
Sunds bibliotek den 10 september kl 18.30.
Temat för hösten är författare som skriver på något annat än
sitt modersmål.
Välkomna!

Bibliotekets bokloppis
Vi har avskrivit mycket böcker i sommar för att
ge plats för nya böcker.
Fredag 31augusti startar vi upp bokloppisen så
passa på och fynda böcker för 50 cent styck.
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VATTENSMARTA TIPS
LEV DITT LIV SOM VAN LIGT - MEN ANVÄND VATTNET SMART.
Ålands Vatten producerar och levererar dricksvatten till ca 75% av Ålands befolkning. Vi tar
vatten från de tre sjöarna Långsjön, Markusbölefjärden och Dalkarbyträsk i Jomala och
Finström.
Vi har fortfarande tillgång till vatten i våra dricksvattentäkter, men efter denna sommar med
mycket torrt och varmt väder närmar vi oss uttagsgränsen och det finns anledning att ta det
försiktigt med vattnet så att vi kan minska riskerna för en akut situation med vattenbrist.
23.8.2018
Tips på hur du sparar vatten i vardagen













Laga eventuella droppande kranar och rinnande toaletter. Även små läckor
förbrukar mycket vatten.
Duscha i stället för att bada och korta gärna ner tiden i duschen.
Kör enbart fulla disk- och tvättmaskiner.
Tar det lång tid innan du får varmt vatten i duschen, spola det kall vattnet i ett
kärl och använd vattnet till blomvattning, att koka potatis i eller annat.
Stäng av vattnet i duschen när du schamponerar eller tvålar in dig.
Stäng av vattnet medan du borstar tänderna.
Undvik att diska under rinnande vatten. Använd en balja eller diskhon.
Om du diskar för hand kan du använda diskvattnet som blir över i baljan till att
skölja ur förpackningar. Du kan även klippa upp kladdiga förpackningar och torka
ur dem med hushållspapper, i stället för att skölja dem.
Om du behöver spola länge för att få kallt vatten i kranen, fyll istället upp en
tillbringare och ställ in den i kylen.
Om du måste tvätta bilen, gör det i en biltvätt som återanvänder vattnet.
Byt till snålspolande dusch- och vattenkranar.

Tips på hur du sparar vatten i trädgården






Anlägg inte nya gräsmattor och plantera inte nya häckar. Gör det hellre på
hösten, det vill säga i oktober och framåt.
Avstå från att vattna i trädgården.
Spara regnvattnet från stuprör i tunna och använd det för vattning.
Använd täckodling. Det hjälper till att minska markens vattenavdunstning.
Vattna med vattnet du skrapar potatisen i och ställ en balja i diskon så att du kan
ta till vara på eventuellt spillvatten.

Fler vattensmarta tips kan du hitta i kampanjen vattensmart
https://www.facebook.com/vattensmart/

www.vatten.ax
www.vattenskydd.ax
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Hej! Mitt namn är Lynn Mattsson och har
utbildat mig på Axelsons Gymnastiska Institut
i Stockholm till Medicinsk Fotterapeut. Jag har
öppnat upp min egen fotvårdsmottagning
hemma i Västanträsk. Jag gör allt ifrån
vårtbehandling nageltrång till
underbensmassage o fotmassage mm. Jag gör
även hembesök om så önskas.
Telefontid måndag, onsdag, torsdag
fredag 08.00-08.30
11.30-12.30
Ring och boka en tid, maila el messa

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
med start 8 september
Eftermiddagar för åk 5-9, start 5 september
Onsdagar kl 14.30-16.30
Torsdagar kl 14.30-16.30
Fredagar kl 12.30-15.30

så hittar vi säkert en tid som passar dig

Välkomna!

Tel nr: 0457 3453565
lynnsmedfot@aland.net
Orrstigen 64 Västanträsk
22330 Tjudö
VÄLKOMNA!

KULTUR & FRITID
FINSTRÖMS KOMMUN

Garage
för Folkhälsans MEC-TEC verksamhet önskas hyra.
Kontakt: anders.berndtsson@finstrom.ax eller
mattias.andersson@finstrom.ax

Salon Nika har öppnat i Stalldalen!
Boka på nätet: www.facebook.com/
salonnikalindqvist
eller sms/ring 0457 34500 37

Varmt välkommen önskar Nika!
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IF Finströmskamraterna

Fotboll
06/07 (flickor och pojkar) tränar tisdag och torsdag kl. 18-19.30.
08/09 flickor och pojkar) tränar tisdag kl. 18-19.30.
10/11 (flickor och pojkar) tränar tisdagar kl. 18-19.
12/13 (flickor och pojkar) tränar tisdagar kl. 18-19.
Plats: Markusböle (alla träningar). Utomhus så länge vädret är okej
Anna Karlsson
Verksamhetsledare IFFK
Tel: +358 457-52 57 167
Mail: vl.iffk@aland.net

Sommarläsning
Källbo skolas sommarläsningsprojekt som arrangerats tillsammans med biblioteket har
firats med läsfest.
Festen gästades av Pelle med Svans alias Anki
Sjölund
Alla elever som deltagit har fått en belöning
för sitt läsande och hela skolan har bjudits
på glass.
Som extra bonus har man också kunnat delta
i en tävling om bästa foto på temat
Läs i sommar.

Tack!
Styrelsen för Finlands Röda Kors, Finströms avdelning till rikta ett stort TACK till alla som på något
eller flera sätt bidragit till årets Röda Kors-marknad. Ingen nämnd, ingen glömd.
Årets försäljning på marknaden inbringade drygt 2200 €. Dessa pengar utgör en stor del av våra
årliga intäkter till avdelningen. För dessa pengar kan vi fortsätta verksamheten med bland annat
sponsorering av Källbo Skolas första hjälp-kurs för de äldre eleverna, subventionering av fotvård för
kommunens pensionärer, vårt årliga bidrag till Matbanken samt andra enskilda bidrag efter behov.
Finströms Röda Kors avdelning
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ROSENGÅRD

Föreståndare Jana Andersson
Tel 41745

Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 42620

MATLISTA
V 36-40 2018

Välkommen till
ROSENGÅRDS DAGVERKSAMHET
Hösten närmar sig och de regelbundna aktiviteterna
startar i september.
Måndag: Högläsning med Margareta 3.9 kl 12.15
Sång med Maria startar 10.9. kl 13.30
Tisdag: Bingo kl 13, fortsätter som vanligt.
Onsdag: Sittdansen startar 5.9 kl 13.
Torsdag: 6.9 Symöte/herrkaffe kl 13-15.
13 och 27 sept. skapande verksamhet.
20.9 Herrlunch kl 11.30
Fredag 7.9 kaffe med boktips från biblioteket kl14
Tisdag 11.9 Skoförevisning Jennifer Shoes
kl 10-12
Fredag 14.9 kl 14.15 Musikunderhållning och allsång
med Stefan Simonsen.
September månads utställning akvareller
Sara Eriksson.
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 27/8 Kåldolmar med gräddsky och potatis
Tisdag 28/8
Köttfärs- och potatisgratäng,m tomat och
		morot		
Onsdag 29/8 Ångad fisk m palsternacks- och potatismos
Torsdag 30/8 Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 31/8
Köttgryta med morötter och champinjo		
		ner
Lördag 1/9
Ugnslax med medelhavssmak, couscous o
		potatis
Söndag 2/9
Kycklingfilé med currysås och ris
Måndag 3/9
Ost- och skinkpaj
Tisdag 4/9
Stekt ris med strimlat kött, yoghurtsås
Onsdag 5/9
Panerad rödspätta med grönsaksremoulad
Torsdag 6/9
Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 7/9
Schnitzel med pommes frites och krydd		
		smör
Lördag 8/9
Sill, ägg och gräddfil, potatis
Söndag 9/9
Slottsstek med sås och potatis
Måndag 10/9
Tisdag 11/9
Onsdag 12/9
Torsdag 13/9
Fredag 14/9
Lördag 15/9
Söndag 16/9

Karibisk fläskfilé med ris
Kållåda med potatis
Laxfjäril med kall örtsås
Räksoppa, bröd och efterrätt
Baconbiffar, klyftpotatis och sås
Skinkfrestelse
Kalops och potatis

Måndag 17/9
Tisdag 18/9
Onsdag 19/9
Torsdag 20/9
Fredag 21/9
Lördag 22/9
Söndag 23/9

Ugnskorv med potatissallad
Spaghetti med köttfärssås
Citronpanerad sandskädda, sås och potatis
Kycklingsoppa, bröd och efterrätt
Sjömansbiff
Janssons frestelse
Köttrullader med ädelostfyllning

Måndag 24/9
Tisdag 25/9
Onsdag 26/9
Torsdag 27/9
Fredag 28/9
Lördag 29/9
Söndag 30/9

Kyckling med fetaost & tomat, ris
Bruna bönor och stekt fläsk
Strömmingsflundra med potatismos
Broccolisoppa med kräftstjärtar
Fläskgryta från Louisianna
Ugnslax med citron och potatis
Söndagsstek med rotfruktsgratäng

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
Fisksoppa med bröd och fattiga riddare
Köttbullar , brunsås och potatis
Örtfiskrutor med kall sås och potatis
Tunnskivat marinerat kött med ugnsrostad
potatis och aioli

Ansvarig kock Marie Bamberg
Tel 42621
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FÖRSAMLINGENS GRUPPER SOM STARTAR I HÖST
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.

Musikgrupperna startar vecka 36 Anmälan till Julia
Westerberg tel. 0457-5301124. Församlingen
ordnar mellanmål, meddela därför om allergier.

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

FINSTRÖMS DRAMATISKA KÖR
Från 13 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns.
Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården. Start
den 13.9. Kantor John-Adam Sjölund svarar på
frågor om kören 0457-3424723.

MIKAELSKÖREN
Torsdagar kl. 19.30-21 i Mikaelsgården. Start den
13.9 kl. kl. 19.30. Första samlingen hålls hos
Christina Danielsson i Ämnäs, Godbyvägen 1178. Vi
dricker kaffe, pratar om planerna för hösten och
sjunger lite. Om du undrar något om kören eller
inte hittar till Christina, ring då och fråga kantor
John-Adam Sjölund, tel. 0457-3424723.

SKRIFTSKOLAN
Skriftskolan börjar med inskrivning av nya
konfirmander i Geta söndagen den 30.9. kl. 11 och i
Finström 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. Start den 5.9. Om man behöver taxi till
symötet ringer man till diakon Maria Sjölund, tel
0457-3613463.

KAFÉ KOM MED
Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 13. Första torsdagen i månaden
samlas vi i Rosengård. Höstens första samling är
den 6.9 i Rosengård. Den som behöver taxi ringer
till diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463.

HERRLUNCH I FINSTRÖM
I Mikaelsgården den 31.8. kl. 12. Samvaro och mat.
Diakon Maria Sjölund berättar mera, tel. 04573613463.

HERRLUNCH I GETA

I församlingshemmet onsdagen den 12.9 kl. 12 .
Samvaro och mat. Diakon Maria Sjölund berättar
mera, tel. 0457-3613463.

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA
I Mikaelsgården tisdagar kl. 10. Start den 4.9.
I Geta församlingshem torsdagar kl. 10. Start den
6.9.
Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare:
Diakon Maria Sjölund.

KYRKIS
I Geta församlingshem för årskurs 1-6 tisdagar kl.
13.30-15. Start den 4.9.
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.
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 Ingrid
Björkskog. Man anmäler sig på tel. 0400-614839.
Meddela om specialdieter.
___________________________________________________________________________________________
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.
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2.9

Ingen gudstjänst i Finström. Kom med på
församlingsresa till Tyresö. Se
finstromgeta.ax för info.

2.9

9.9 kl. 11

Sextonde söndagen efter pingst
Guds omsorg
Högmässa

9.9 kl. 13.30 Sextonde söndagen efter pingst
Guds omsorg
Mässa på Hemgården

Sjuttonde söndagen efter pingst
Jesus ger liv
Gudstjänst vid Matts-Jans i Svartsmara

16.9 kl. 11

Adertonde söndagen efter pingst
En kristen människas frihet
Högmässa

23.9

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

30.9 kl. 11

Mikaelidagen
Änglarna
Högmässa

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Roger
Fagerholm och Sören Karlsson sjunger. Kollekt:
Student- och skolungdomsmissionen.

16.9 kl. 14

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Student- och skolungdomsmissionen.

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Sjömanskyrkan.

23.9 kl. 11

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Finska missionssällskapet.

30.9 kl. 13.30 Mikaelidagen
Änglarna
Mässa i Rosengård

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.

7.10 kl. 11

Tjugonde söndagen efter pingst
Tro och otro
Högmässa

Jon Lindeman, Ingrid, Björkskog, John-Adam
Sjölund, Dramatiska kören. Inskrivning av nya
konfirmander i samband med mässan. Kollekt:
Stiftsgården Lärkkulla.

PROSTERIKVÄLL
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Ingen gudstjänst i Geta. Kom med på
församlingsresa till Tyresö . Se
finstromgeta.ax för info.

Sjuttonde söndagen efter pingst
Jesus ger liv
Högmässa

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Sjömanskyrkan.

Alexandra Äng, Ingrid Björkskog, John-Adam
Sjölund. Kollekt: Församlingsförbundet.
Inskrivning av nya konfirmander i samband
med mässan.

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

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Stiftsgården Lärkkulla.

GUDSTJÄNST
GRUPPEN

Clas Abrahamsson berättar om gudstjänstgrupper i Lemland
onsdagen den 3.10 kl. 18. Kvällen börjar med mässa i
Lemlands kyrka och fortsätter på Birgittagården.

Gudstjänstgruppen samlas varannan tisdag kl. 18.30 i
Mikaelsgården. I gruppen planerar vi söndagens mässa. Man
behöver inte vara med varje gång, utan vi delar söndagarna
mellan oss. Höstens första samling blir tisdagen den 18.9.
Vid den samlingen gör vi upp en plan för höstens arbete.

Vi samåker till Lemland. Ring till Jon (0400-951734) om du
vill komma med.

Jon Lindeman (0400-951734) eller Angela Sjöberg (04573420549) svarar på frågor om gruppen. Välkommen med!

