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Utställning
Sidan 6

Församlingen
Sid 10–12

Jaktvård
Sid 8-9

Rosengård
Sidan 7

Nya böcker
Sidan 5

På www.finstrom.ax finns på temat FGS:

- Förslag till samgångsavtal

- Kommunindelningsutredningen

- Länk till LR:s sidor om FGS

Bibliotekens dag,

 torsdagen den 3 maj

de åländska biblioteken firar sin egen dag
genom att ordna lite extra evenemang den dagen.

Finströms bibliotek

- Bokbytarbord
ta med en bok/eller flera och byt vid vårt bokbytesbord

kl 18.30 Sagostund med Anki
för åldersgruppen 3-6 år

kl 19.00 Författarbesök av Karin Erlandsson,
hon berättar om sin nya roman Pojken 
och om fortsättningen på Pärlfiskaren.

Kommundirektörens  
kolumn

Sidan 2
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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 
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 VÅREN/SOMMAREN 2018

Deadline  Utgivning
onsdag 25/4 torsdag 3/5
onsdag 30/5 fredag 15/6
onsdag 22/8 torsdag 30/8

Skicka ditt material till kommungarden@finstrom.ax.
Vänligen respektera våra stopptider.

Kommundirektörens kolumn
Under våren handlar fortsättningsvis den stora frågan om eventuell frivillig samgång mellan Finström, Geta 
och Sund. Tidpunkten för beslut rörande eventuell samgång närmar sig nu. Ifall en samgång ska kunna förverk-
ligas redan 1.1.2019, vilket är föreslaget, behöver besluten tas de närmaste veckorna.

Styrgruppen för FGS har tagit fram ett förslag till samgångsavtal. Kommunstyrelserna har beslutat att ställa 
ut avtalsförslaget för allmänheten till allmänt påseende under två veckor, med start torsdag 29 mars. Hand-
lingarna finns för påseende på kommunernas bibliotek, för avhämtning vid kommunkanslierna och digitalt på 
hemsidorna. Parallellt med avtalsförslaget finns också kommunindelningsutredningen till kännedom.

Målen för samgång ska enligt avtalsförslaget vara att trygga en välfungerande kommunal basservice nära invå-
narna, stärka den kommunala ekonomin och trygga en effektiv resursanvändning, utveckla och förbättra kom-
munens serviceproduktion, myndighetsutövning och administrativa funktioner, stärka Godby som centrum 
för Norra Åland och att stärka kommunens förhandlingsposition i förhållande till landskapsregeringen i nära 
samarbete med grannkommunerna.

Den utvidgade kommunens strategiska tyngdpunktsområden är utveckling av äldreomsorgen, utbildnings-och 
ungdomsfrågor samt samhällsplanering. Genom en effektiverad samhällsplanering, kan den utvidgade kom-
munen attrahera nya invånare och på sikt stärka kommunen, dess verksamhet och skatteunderlag. Genom 
medvetna satsningar på utveckling av äldreomsorgen hanterar kommunen proaktivt den verksamhetssektor 
där behoven väntas öka mest på sikt.

Utgångspunkten i avtalsförlaget är att samgång sker redan 1.1.2019 och att den sammanslagna kommunens 
namn inledningsvis förblir Finström. Den nuvarande kommunen Finström består och de andra ansluter sig 
till densamma. Det innebär att det blir Finströms organisationsstruktur och styrdokument samt taxor och 
avgifter mm som ligger till grund för den utvidgade kommunen.

Administration och allmän förvaltning ska samlas i Godby medan befintliga verksamhetsenheter såsom dag-
hem, skolor och äldreboenden blir kvar där de finns i dag. Såväl tillgångar som skulder och ansvarsförbindel-
ser samt befintlig personal övergår till den utvidgade kommunen. Avtal med externa parter behöver ses över 
inför samgång och personalens ställning och villkor förhandlas med berörda instanser.

Enligt avtalsförslaget får den utökade kommunen ett fullmäktige med 21 ledamöter, en styrelse med sex leda-
möter och invånar- respektive samhällsnämnd med sju ledamöter vardera. Den för norra Åland gemensamma 
lantbruksnämnden består, liksom skoldistriktet NÅHD kf. Finström ges ordförandeskapet i den nya kommun-
styrelsen medan Geta och Sud ges förtur till ordförandeskapet i de stora nämnderna.

Utställningstiden sträcker sig fram till och med torsdag 12 april kl 15:00. Synpunkter kan lämnas in skriftligen 
till respektive kommunkansli. Det har också hållits ett gemensamt invånarmöte under utställningstiden, den 5 
april på Breidablick, vilket informerats om i separata utskick till hushållen.

Vi ser fram emot att få ta del av invånarnas synpunkter inför eventuell samgång och att få arbeta i den rikt-
ning som stakas ut.

Soliga och trevlig vårdagar önskas er alla!   Erik Brunström, kommundirektör
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 Eldning inom tätort  

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 tillgäng-
ligt.
• 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

Grändens Fiskesamfällighet

Fiskeförbud under lektid från islossning till 25te 
maj på Grändens vattenområde i Vandöfjärden 
och område invid Pankberget i Orrfjärd som 
utmärks med skyltning från stranden.

Ps.Vi har vår vassklippare och vägsladd som 
utlånas inom Gränden. Bokas genom vår ordfö-
rande Simon Lindblom tel. 0407019853.

Mellersta Finströms Marthaförening
 ordnar en möjlighet att göra en midsommar-

krona i miniatyr.  Vi träffas i Marthaförening, den 
finns i Breidablick lördagen den 14 april och 

några timmar framåt.
Välkommen!

Södra Finströms Byalag
Inbjuder till årsmöte 

söndagen den 22 april 2018 (OBS datum!)
kl14.00 i byagården Karl-Ers, Bjärström.

Stadgeenliga förhandlingar.
Vi bjuder på kaffe.

Välkommen!

 Dags att anmäla ditt barn till Lekparken i 
Godby för HÖSTEN 2018.

Parken startar 3.9 och är öppen 
måndagar- fredagar kl 10-13.

Barnen bör vara 2-4 år.

För mer info ring Diana Berglund 
tel: 0457 342 5896

eller kom och hälsa på oss 
på Musterigränd!  
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VI ORDNAR DIGITALA DAGAR PÅ VÅRA KONTOR

Godby – måndag 16 april kl. 09.30–16.15  
Citykontoret – tisdag 17 april kl. 09.30–16.15  
Strandnäs – onsdag 18 april kl. 09.30–16.15 

DEMO AV INTERNETKONTORET 
Vi kommer att visa Internetkontoret kl. 10.00, 13.00 och 15.00 på respektive dag. 
Anmäl ditt deltagande på www.alandsbanken.ax/anmalan eller 29 10 10. 

Vi visar dig hur du t ex: använder e-faktura, skapar mottagarregister eller ändrar kortgränser.  

Välkommen!

e-ID,  Internetkontoret,Mobilbanken

Vi går vår egen väg

Digitala dagar på Ålandsbanken
Vill du veta mera om hur våra digitala  
tjänster kan hjälpa dig i vardagen?
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Allnutt, Luke: 
Himlen tillhör oss
Rob levde ett perfekt liv, gift med 
Anna och pappa till pojken Jack. 
Men det var då, innan Jacks allt-
mer frekventa huvudvärkar och 
innan alla läkarbesök som be-
kräftade att deras största rädsla 
blivit verklighet. Nu finner Rob 
sin tröst i alkoholen, och besatt-
heten av en alternativ medicinsk 
behandling blir den sista droppen 
för äktenskapet. Rob blir tvungen 
att ifrågasätta allt och hitta en 
väg till försoning med alla han 
sårat, inklusive sig själv

Axplock av nya böcker i biblioteket

Moriarty, Liane: 
En annan Alice
Efter att ha slagit i huvudet på 
gymmet tappar Alice Love minnet. 
Hon tror att hon är 29 år, nygift 
och gravid med sitt första barn, 
men egentligen är hon en 39-årig 
trebarnsmamma mitt i en uppsli-
tande skilsmässa. Långsamt inser 
hon att smällen fått henne att 
glömma ett helt årtionde. Alice 
måste hitta tillbaka till sina min-
nen, och till den hustru, dotter, 
vän och syster hon en gång var.

Erlandsson, Karin: Pojken 
Journalisten Sara Kvist. Kajsa och 
Jonas försöker leva efter att de-
ras mamma blivit mördad. Kris-
ter, pappan i familjen, ligger mest 
på soffan och har vänt barnen 
och världen ryggen. Det är tidigt 
1990-tal och på lokaltidningsre-
daktionen jobbar Sara Kvist för 
fullt när århundradets snöstorm 
drabbar staden. Samtidigt hittas 
brev som legat gömda i många år. 
Under ytan bubblar trassliga re-
lationer, gamla och nya konflikter, 
desperation och våld.

Ferencik, Erica:
Floden om natten.
Winifred Allen åker på semester 
till Maines vilda skogar tillsam-
mans med hennes bästa tjejkom-
pisar. Tillsammans med en snygg 
guide ger de sig iväg, med en 
plan om att pröva på forsränning 
i vildmarken. Men semestern 
förvandlas snart till en mardröm: 
en olycka gör att gänget förlorar 
sin flotte och alla förnödenheter. 
Plötsligt är de ensamma, med 
endast hemligheter och livslånga 
lögner som sällskap, och vad döl-
jer egentligen floden om natten?

Jansson, Anna: 
Kvinnan på bänken
Kriminalinspektör Jesper Ek har 
blivit förälskad men hans nya 
kärlek, socialsekreteraren Julia, 
är en gåta. När hennes förflutna 
så småningom hinner ifatt henne 
har fällan slagit igen om Ek. Sam-
tidigt inser Maria Wern att präst-
gården i Lärbro bär på många 
hemligheter. Den nytillträdda 
prästen Alva har blivit utsatt för 
hot, och diakonen Ragnar är 
mycket orolig över att hon inte 
verkar ta det på allvar

Jewell, Lisa:
Och sen var hon borta.
För tio år sedan försvann Laurels 
femtonåriga dotter Ellie spårlöst 
och hittades aldrig. Laurel har 
aldrig givit upp hoppet om att 
hitta Ellie. När hon en dag träf-
far en karismatisk man blir hon 
handlöst förälskad, men när hon 
därefter träffar mannens nioåriga 
dotter hoppar Laurels hjärta 
över ett slag. Den lilla flickan är 
nämligen oroväckande lik Laurels 
sedan länge försvunna dotter. Vad 
hände egentligen med femton-
åriga Ellie?.

Phillips, Gin:
De gömda.
Ett par gärningsmän med vapen 
tar sig in i en djurpark, blockerar 
utgångarna och börjar skjuta folk. 
Joan är på väg mot utgången med 
sin fyraårige son Lincoln när hon 
ser kroppar på marken. En man 
står med ryggen mot dem, med 
ett vapen i sin hand. Innan han 
hinner vända sig om tar Joan upp 
sin son i famnen och springer 
för sitt liv. Under de följande 
timmarna gör hon allt som står i 
hennes makt för att överleva och 
hålla sig och Lincoln gömda.

Lindgren, Minna:
Rödvin och ett misstänkt 
mord för tre gamla damer.
På äldreboendet Aftonlunden i 
Helsingfors bor Siiri och Irma, två 
nyfikna damer i nittioårsåldern. 
De fördriver tiden med kortspel, 
kaffe och några glas rött vin. Nu 
har kocken på Aftonlunden, den 
unge Tero på 35 år, hastigt avlidit. 
Siiri och Irma bestämmer sig för 
att ta reda på sanningen bakom 
Teros död. De tampas med den 
barska avdelningssköterskan Virpi 
och den överdrivet kundinriktade 
direktören Sinikka under sina 
efterforskningar. 
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Finströms bibliotek
öppethållningstid

Måndag-Onsdag kl 13-20
Torsdag kl 10-16
Fredag kl 10-14

Valborgsmässoafton 30/5 stängt

Första maj stängt

Öppet för meröppetkunder som vanligt 
alla dagar 9-21.

April månads utställning i biblioteket 
- Medis akvarellkurs med Isa

Ett femtontal akvarellmålare har deltagit i 
Mediskursen under läsåret.
Nu ställer de ut en del av sina alster under 
april månad i biblioteket. Ledare för kursen 
har varit Isa Hällström.

Välkomna
på utställning!

vi öppnar igen 
till påsk!

I april erbjuder vi lunch alla vardagar 
kl. 11-15. Kvällsöppet fredagar och 
lördagar. Övriga tider se, 
www.smakbyn.ax.

Du vet väl att vi alltid har dagens lunch 
för en tia? Dessutom alltid pensionärs-
rabatt på dagens lunch!  

 

UNGDOMSGÅRDEN
i Godby

ÖPPETHÅLLNING
Fr o m 7/4

Onsdag kl 15-17 för åk 5-9
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

7/4, 21/4, 5/5 och 19/5 

Välkomna!

KULTUR & FRITID
FINSTRÖMS KOMMUN

Akvarell: Berit Gusafsson
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MATLISTA
V 15-18 2018

Måndag 9/4 Kycklingfilé med mangochutney och  
ris
Tisdag 10/4 Makaronilåda
Onsdag 11/4 Torsk med spenatstuvning och potatis
Torsdag 12/4 Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 13/4 Köttgryta med svamp och grädde
Lördag 14/4 Strömmingsflundror med potatismos
Söndag 15/4 Stek, sås och potatisgratäng

Måndag 16/4 Kassler med tomatsås och potatis
Tisdag 17/4 Raggmunkar med fläsk
Onsdag 18/4 Fisksoppa, bröd och efterrätt
Torsdag 19/4 Rotmos och rimmad carré
Fredag 20/4 Leverbiffar med gräddsky och potatis
Lördag 21/4 Janssons frestelse
Söndag 22/4 Ugnskorv med potatismos

Måndag 23/4 Flygande jacob med ris
Tisdag 24/4 Köttfärs- och linsgryta med potatis-
mos
Onsdag 25/4 Lax i ugn med räkröra och wokade 
grönsaker
Torsdag 26/4 Kycklingsoppa med röd curry och 
kokosmjölk, bröd och efterrätt
Fredag 27/4 Slottsstek med sås och potatis
Lördag 28/4 Mandelfisk, potatis
Söndag 29/4 Karelsk gryta med morot och potatis

Måndag 30/4 Köttbullar med potatismos
Tisdag 1/5 Kall, marinerad grisytterfilé med rot-
saksgratäng
Onsdag 2/5 Stekt gös med svampsås och potatis
Torsdag 3/5 Gulashsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 4/5 Stuvade makaroner och stekt fläsk
Lördag 5/5 Laxpaj med sauce verte
Söndag 6/5 Kålpudding

Ansvarig kock Marie Bamberg 
Tel: 42621

ROSENGÅRD
Föreståndare Jana Andersson

Tel 41745
Ansvarig vårdare Anette Jansson

Tel 42620

    Välkommen till 
 DAGVERKSAMHETEN!  

Regelbundna aktiviteter i april 
Måndag: Högläsning med Margareta kl 12. 
Sång med Maria ojämna veckor kl 13.30 
Tisdag: Bingo kl 13 (5€)  
Onsdag: Sittdans kl 13.  
Torsdag: 3.5 Symöte/herrkaffe kl 13-15. 
12 och 26 april skapande verksamhet. 
19.4 Herrlunch  
Fredag: 4.5 Kaffe med boktips från  
biblioteket kl 14. 
 
Måndag 9.4. kl 17.30 Spelevinkarna underhåller 
Tisdag 24.4. kl 10-13 BERDINAS kläder. 
Måndag 30.4 kl 13 Greta Sundström underhåller  
 

UTSTÄLLNING 11.4 -15.5 
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. 

            
Trevlig Valborg! 

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

 

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!
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ÅRSMÖTET hölls 26 mars i Breidablick. En ivrig skara jägare mötte upp för att ta del av aktuella saker 
inför årets jakt. Jaktförvaltare Robert Juslin från landskapets jaktförvaltning var på plats med information 
om framtiden. Mycket av diskussionerna handlade om den varg som visat sig i södra Finström och gudings-
jakten.

LERDUVSSKYTTET 
är i fullgång. Vi startade tisdagen den 28 mars kl 18.00 på Rågetsbölebanan och fortsätter alla tisdagar i april. 
På torsdagar skjuter vi mot beställning. Markus Jansson tel 0457-3428419 tar upp beställningar. 
OBS! Kom ihåg att ta med HÖRSELSKYDD och ÖGONSKYDD. Endast STÅLHAGEL är tillåtet.

Sista tisdagen 24 april KLUBBKAMP och prisutdelning samt VÅRSAMLING enligt tradition.
- Mottagning av mårdhundssvansar
- Fröbeställning till viltåkarna kan göras.
- Gudingsvisningen ersätts med något annat om vårjakten försvinner.

Landskapsbidraget för duvor har försvunnit så vi har gjort det lite dyrare att skjuta (märk väl väldigt lite) 
för medlemmar 2,50 euro/serie. För beställda kvällar 3 euro/serie 
Vi hoppas att detta inte avskräcker.

Vädrets makter är det enda som kan stoppa skjutningen. 
Blir det snöyra är vi hemma.

ÅRSMÖTESGÄNGET samlat före smör-
gåstårtan och vargdiskussionerna

På gång i Jaktvårdsföreningen

FÅGELSKYDDSOMRÅDENA i Finström. För ordningens skull påminner vi om Ekholmsgrundet och 
Brännholmsgrundet. Landstigningsförbud råder 15.3 - 31.7. Nya tavlor som upplyser allmänheten är upp-
satta.

Styrelsen 2018
Ordförande Kurt Blomqvist, Vandö
Vice ordf Peter Nordqvist, Godby
Sekreterare Fjalar Eklund, Godby
Kassör  Lennart Berndtsson, Ämnäs
Medlemmar Magnus Rosenqvist, Stålsby
  Leif Andersson, Kulla
  Erik Jansson, Bjärström
  Markus Jansson, Pålsböle
  Anders Gestberg, Torrbolstad
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På gång i Jaktvårdsföreningen

ÄLGINVENTERINGEN
Lördagen den 17 mars gjordes älginventering under goda väderleksförhållanden.
Numera använder sig många av tekniska hjälpmedel. Här är en patrull med 4-hjulsdrift
och snöscooter. 31 älgar noterades på en yta av 11 000 ha.. Älgarna är dock rörliga varför 
dom kan återfinnas på någon annan plats då jakten drar i gång.
De beryktade vargspåren som sågs under inventeringen var nog inget skämt. Av allt att 
döma finns nu varg på Åland.

AVSLUTNING PÅ LUFTGWEVÄRSSKYTTET
Lördagen den 17 mars hölls avslutning på vinterns luftgevärsskytte. Här är gänget som kämpade om se-
gern. 11 juniorer och 8 vuxna.

Resultat Juniorer:
Melissa Renfors 196 poäng
Oliver Johansson 190 poäng
Felicia Öhberg  189 poäng
Tilde Renfors  188 poäng
Albin Eklund  186 poäng
Emil Verho  175 poäng
Adrian Malén  175 poäng
Adrian Karlsson 171 poäng
Ella Eklund  170 poäng
Elvira Malmén  144 poäng
Liam Eriksson  141 poäng

Som synes är skillnaden mellan högsta och lägsta poängen väldigt liten. Sponsorerna Chips och AB 
Lantbruk var så generösa att alla juniorer fick samma pris oberoende av poäng. En fin gest av sponso-
rerna. 
Seniorerna vill gärna hålla resultaten för sig själva.

JÄGARDAGEN på Jakt- och Fiskemuseet i 
Eckerö går av stapeln lördagen den 21 april. 
Eftersök kommer att vara huvudtema. Troféut-
ställningen visas också. Kanske också nya Jakt-
kortsboken.
Reservera dagen. Programmet presenteras när-
mare i tidningarna.

TALKAN MED ÅD-TAK kommer att hållas mån-
dagen den 9 april i kommunens utrymmen i Godby 
(Gamla Branddepån).
Vi påminner om att Ni gärna får se över Era fågel-
holkar att de är i skick till våren. Vi vet att många 
redan varit igång.



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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SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I 
FINSTRÖM 
 

Årskurs 1-3  Tisdagar kl. 13.30-14.45. Taxi direkt 
från skolan/eftis till Mikaelsgården 
och tillbaka till eftis efter 
verksamheten.  

 
 

Årskurs 4-6 Onsdagar kl. 14.30-16. Taxi direkt 
efter skolan till Mikaelsgården och 
tillbaka till Källbo för dem som så 
önskar.  

KYRKIS  
 
 

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 Kia 
Wikstedt och Ingrid Björkskog. Man anmäler sig på 
tel. 0400-944841.  
 
HERRLUNCH I FINSTRÖM 
 

I Mikaelsgården sista fredagen i månaden kl. 12. 
27.4 i Mikaelsgården. Saltviks och Getas 
herrluncher gästar. 
 
FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA 
  

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10. OBS! Inte 1.5  

I Geta församlingshem onsdagar kl. 10.  
Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare Maria 
Sjölund.   
 
GUDSTJÄNSTGRUPP  
Samlas följande tisdagar kl. 18.30 på 
Mikaelsgården för att planera söndagens mässa. 
Nästa tillfälle 17.4 och 27.5. 

 
 
 
 

CAFÉ KOM ME’ 
 

Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården 
torsdagar kl. 12.30. Vi träffas 12.4, 19.4 och 26.4.   
 
I Rosengård första torsdagen i månaden, nästa 
gång 5.4 och 3.5 ( OBS tiden 13-15).  
 
Taxi från Godby. Ring Maria Sjölund, tel. 0457-
3613463 om du vill åka med.  
 
MIKAELSKÖREN 
 

I Mikaelsgården torsdagar kl. 19.30. Nya sångare är 
välkomna med. Kontakta John-Adam Sjölund, tel. 
0457-3424723 
 
DRAMATISKA KÖREN 
 

Från 13 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns. 
Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården. 
Anmälan till  John-Adam Sjölund, tel. 0457-342472 

Prosteriets missionsdag 10.5  

 i Geta  

10.5 kl. 13-16.30 ordnas prosteriets 
missiondag i Geta.  

Kl. 13.00 Mässa i Geta Kyrka  

Efteråt lunch och program i 
församlingshemmet. Lotteri ordnas.  

Gäster: Christina och Andrey 
Heikkilä, Ryssland.  

Anmäl senast 4.4 till Maria 0457-
3613463 

Pastorskansliet i Pålsböle är öppet måndag-onsdag 
kl. 9-11. Tel. 42330.  
Kyrkoherde Jon Lindeman kan kontaktas på 
0400951734 
Ämbetsbetyg beställs från pastorskansliet i 
Mariehamn, tel. 5360. 
 

Vårkonsert i Geta församlingshem 
onsdag 25 april 2018 kl.19.00  

Allsångscafe "Till våren"  

Cantilena med Christoffer Isaksson 
på gitarr 

entre €15 inkl.kaffe med bröd 
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8.4 kl. 11 Första söndagen efter påsk   
  Uppståndelsens vittnen   
  Högmässa 
  NN, Maria Sjölund, Ingrid 

Björkskog. Konfirmanderna är med.  
Kollekt: Finska missionssällskapet.  

 
15.4 kl. 19 Andra söndagen efter påsk  
  Den gode herden  
  Mässa med sånger från Taize 

Jon Lindeman, Maria Sjölund. 
Kollekt: Finska Bibelsällskapet r.f.  

22.4 kl. 11 Tredje söndagen efter påsk   
  Guds folks hemlängtan    
  Högmässa  
  Jon Lindeman, Ingrid Björkskog 

John-Adam Sjölund, Barnkören. 
Konfirmanderna är med. Utdelning 
av barnens bibel till de som fyllt 
eller fyller 4 år under 2018.  
Kollekt: Förbundet kristen 
skolungdom.   

 
29.4 kl. 1.30 Fjärde söndagen efter påsk  
  Himmelrikets medborgare i 

världen 
  Mässa på Rosengården 

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. 

6.5 kl. 11 Femte söndagen efter påsk, 
bönsöndagen  

  Hjärtats samtal med Gud     
  Högmässa med konfirmation 
  Jon Lindeman, Ingrid Björkskog, 

Maria Sjölund, John-Adam Sjölund.  
Kollekt: Kyrkans central för det 
svenska arbetet.  

 
 
10.5  Ingen mässa i Finström, se 

Geta.   
 
 
 
 
 
 
 

8.4  Ingen mässa i Geta, se 
Finström.  

 
15.4 kl. 11 Andra söndagen efter påsk 
  Den goda herden  
  Högmässa  
  Jon Lindeman, Stefan Äng, Sonja 

Lindström-Winé, Ingrid Björkskog,  
Maria Sjölund. Välsignelse av 
hjälpledare. Kollekt: Finska 
Bibelsällskapet r.f. 

 
22.4   Ingen mässa i Geta, se 

Finström.  
 
29.4 kl. 11 Fjärde söndagen efter påsk  
  Himmelrikets medborgare i 

världen  
  Högmässa   
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund 

Kollekt: SLEF   
 
6.5 kl. 13.30 Femte söndagen efter påsk, 

bönsöndagen    
  Hjärtats samtal med Gud    
  Mässa på Hemgården 
  Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. 

Kollekt: Kyrkans central för det 
svenska arbetet.  

 
10.5 kl. 13 Kristi himmelsfärdsdag  
  Den upphöjde Herren   
  Högmässa  
  Prosteriets missionsdag. 
  Jon Lindeman, Maria Sjölund, 

Ingrid Björkskog,  John-Adam 
Sjölund, Mikaelskören.  

 
 
 
 


