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Tisdag 14 mars kl 19.00
Två kvinnor som skrivit släktkrönikor om kvinnor ur förgången tid.

Sonja Nordenswan kom ut med sin fjärde bok 2016: En sång ur kylan

Utställning
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Nya böcker

Sidan 5

Rosengård

Sidan 6

Visans dag

Sidan 7

Discosimning

Sidan 9

Jaktvård

Sidan 10

Synnöve Jordas debuterade 2014 med: Ingen behöver veta
Vi träffar dem båda i vårt bibliotek för en diskussion om deras skrivande och
efterforskande kring kvinnoöden ur historien.

Välkomna!
Fritt inträde

FINSTRÖMS KOMMUN

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

www.finstrom.ax

Församlingen
Sidan 11-12

Kommundirektörens kolumn
Vid kommunfullmäktiges sammanträde 16 februari
återvaldes fullmäktiges presidium med Viveka
Eriksson som ordförande och Rolf Karlsson som
viceordförande. Christoffer Virtanen valdes till ny
ersättare i samhällsnämnden.
Även detaljplaneändringar för delar av Bamböle
respektive Stålsby behandlades.
Där antogs också ett antal preliminära datum för
kommande möten. Fullmäktige kommer under
våren sannolikt att sammanträda 23 mars, 4 maj
och 15 juni.
Vid decembermötet 2016 klubbades innevarande
års budget, med ett visst överskott trots sänkta
skattenivåer. Det preliminära bokslutet för det
gångna året ser mycket positivt ut med ett betryggande överskott och i övrigt få och små avvikelser från budgeten.
I kommunstyrelsen har tillsatts ett antal arbetsgrupper; för modernisering av budgetprocessen,
för utredning av eventuellt mottagande av kvotflyktingar samt för uppföljning av nämnd- och
förvaltningsreformen.
Den så kallade historiegruppen har delvis förnyats och kommer under år 2017 i anslutning till
Finlands 100-årsjubileum att sätta särskilt fokus
på Ålandsrörelsens samtidiga tillkomst och de för
historien viktiga tilldragelserna som då ägde rum
just i Finström, bland annat på folkhögskolan i
augusti.
Kommunstyrelsen har även fastställt en förnyad
tobaks-, alkohol- och drogpolicy jämte handlingsplan på området för personalen.
Styrelsen har också beslutat att permanenta Kommungårdens försök med nya öppettider, som därmed tillsvidare innebär förlängd torsdag (-17:30)
och kortare fredag (-14:30).
Avslutningsvis är det fortfarande många parallella
reformprocesser och utredningar i röret. Efter
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att landskapsregeringen presenterat konsulternas
slutrapport från kommunutredningen väntas kommunindelningsutredningen för Finström, Geta och
Sund komma igång inom kort.
Även ett antal för kommunerna viktiga lagförslag
kommer att presenteras under våren, rörande
alltifrån landskapsandelssystem till avfallslagstiftning. Och frågan om samordning av socialvården
är ännu öppen.
Tills vidare önskas vi er alla en fortsatt trevlig
vårvinter.
Erik Brunström,
kommundirektör

Eldning inom tätort
Ljusare tider och våren närmar sig.
Många rydjar och ställer i ordning, en del med sedvanlig mindre brasa.
Vi önskar påminna om att det inom tätbebyggt område dvs Godby råder eldningsförbud.
Till de som önskar arrangera Valborgsmässobrasa
eller liknande inom Godbyområdet ber vi er att i god
tid ta kontakt med räddningsmyndigheten.
Räddningschef		
Lennart Johansson		
Lennart.johansson@jomala.ax tel 329 132		
Brandinspektör
Henrik Olofsson
Henrik.olofsson@jomala.ax
tel 329 175

UTGIVNING VÅREN 2017
ANNONSERA
Vill du annonsera i kommunbladet kontakta
Inger-Louise Andersson tel: 41470,
e-post: inger-louise.andersson@finstrom.ax
Annonspriser 2017
Helsida 122 euro inkl moms
Halvsida 61 euro inkl moms
¼ dels sida 36 euro inkl moms

deadline		

Nr 4 April onsdag 29/3
Nr 5 Maj
onsdag 26/4
Nr 6 Jun-Aug onsdag 31/5

utgivning

torsdag 6/4
torsdag 4/5
torsdag 8/6

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

Bilder till historiken
Kommunens historiegrupp håller på att sammanställa en historik över Finström - från socken till
kommun.
Vi efterlyser fotografier från kommunen som kan
illustrera tiden 1866-1917, miljöbilder eller personer som kan knytas till kommunens första tidevarv.

Anders Taxi
tel: 040 777 5444
(7 sits bil)
Ny taxirörelse
innehavare Anders Lindholm

Årsmöten på Församlingshemmet i Pålsböle.
Söndagen 12.3.
Kl 19.00 Pålsbölenejdens Byalag Årsmöte.
Kl 19.30 Grändens Fiskesamfällighet Årsstämma.
Info om utlåning av inköpt vassklippare.
Behov av vägsladd diskuteras.
Ps. Byalagets krontalkor har börjat på Bergbo
Tisdag Onsdag och Torsdagkvällar

Bli medlem i IFFK!
Stöd IF Finströmskamraterna och vårt arbete
med barn och ungdomar genom att bli medlem i
föreningen år 2017.
Medlemsavgiften är 15€ per person eller 40€ för
hela familjen. Betala avgiften till kontonummer:
FI31 6601 0002 3030 55 och märk betalningen:
Medlemsavgift, namn och personnummer samt
e-post/postadress.

Hjalmars
Gräv & Transport

Traktorgrävare, bandgrävare och minigrävare samt
lastbil med släp.

- Plöjning av jordvärme
- Parkeringar och vägar
- Sållning av jord hos kund
- Grunder
- Trädgårdsanläggning med belysning, mindre
plattläggningar etc.
- Grävning för vatten, avlopp, telefon och
elanslutningar
- Transsporter av maskiner och material

Kontakta oss för en helhetslösning!

0457 361 3773
Mer info hittar ni på vår facebooksida

.
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Axplock av nya böcker i biblioteket
Fielding,Helen: Bridget Jones
baby

Den ständiga singeln Bridget Jones
känner den biologiska klockan ticka allt
snabbare. Men vad ska hon göra? Efter
ett par slumpartade möten med gamla
bekanta - och några drinkar för mycket är hon plötsligt gravid. Kanske inte riktigt
på det sätt som hon tänkt sig. Det blir en
graviditet kantad av fet mat, kaotiska ultraljudsundersökningar, romantik, glädje
och förtvivlan. Men framförallt den stora
frågan: vem är far till barnet?

Herrera, Yuri:
Tecken som föregår jordens
undergång

Makina har fått lära sig hur man som ung
kvinna överlever i en tuff matchokultur.
I telefonväxeln i sin mexikanska hemby
förmedlar hon inte bara samtal utan även
meddelanden mellan olika grupper i den
undre världen. En dag får hon uppdraget
att ta sig över gränsen till USA. Dels för
att överlämna ett brev till sin bror, dels
för att leverera ett mystiskt litet paket
inslaget i ett gyllene tygstycke.

Åhman Owetz, Eli: Hemma hos
Bettan

Barndomsvännerna Bettan, Matte och
Carina känner att de sitter fast. Bettan
drömmer om att öppna en inredningsbutik, men fortsätter som busschaufför,
Mattes författarkarriär kommer inte igång
och Carina erbjuds avgångsvederlag
från sitt chefsjobb. De bestämmer sig för
att återvända till sin ungdoms 1970-tal
genom att flytta ihop i Bettans barndomshem. Här öppnar de en retro-retreat,
något som verkar behövas för människor
i femtioårsåldern

Coben, Harlan: Främlingen

Främlingen dyker upp från ingenstans.
Hans identitet och motiv är okända. Men
informationen han bär på är obestridlig.
Han viskar några ord i ditt öra och försvinner medan din värld rasar samman.
Adam Price är gift med en vacker kvinna,
har två underbara söner, ett välbetalt jobb
och ett stort hus. Han har ett perfekt liv
tills han möter främlingen. Snart inser
Adam att hans äktenskap är baserat på en
mörk lögn, och han dras in i en konspiration där människoliv står på spel.

Chlumska, Renata: - när bergen
kallar

Renata Chlumska är en av Sveriges
främsta och mest kända äventyrare. Hennes dröm om att en dag stå på toppen av
Mount Everest föddes 1996 och samtidigt
väcktes idén om att någon gång genomföra den legendariska utmaningen ”Seven
Summits” - att bestiga de högsta bergen
på jordens sju kontintenter. Tre år senare
började äventyret och hon blev den första
svenska kvinna att bestiga Mount Everest.
Äventyret Seven Summits, som totalt tog
15 år, avslutades 2014 med Mount Vinson
i Antarktis.

Ebervall, Len: Florence Stephens förlorade värld

I romanform berättas den så kallade
Husebyskandalen som skakade Sverige på
femtiotalet. Huseby bruk i Småland var
vid förra sekelskiftet en plats som sjöd
av liv. Där växte Florence Stephens upp.
Hon hade en svaghet livet igenom - kärleken till kungahuset. Hon blev som vuxen
ett lätt offer när favoriten prins Carl Bernadotte och hans vänner gjorde entré. Det
dröjde inte många år innan Huseby bruk
stod på ruinens brant.

Jensen, Carsten: Den första
stenen

En grupp unga män och kvinnor har anmält sig till att delta i kriget i Afghanistan
för att utmana sig själva under extrema
förhållanden. Men snart blir överlevnad mot alla odds deras enda uppdrag.
Avskurna från omvärlden och förlorade
i okänt territorium, är de på jakt efter en
övermäktig fiende, de kan inte längre
skilja gott från ont, vän från fiende, verklighet från fantasi. Till slut tvingas de till
en uppgörelse också med sig själva

Roberts, Nora: Förföljaren

Som tolvåring avslöjade Naomi sin pappa
som en av landets värsta seriemördare.
Över femton år senare är hon en framgångsrik fotograf med ett nytt efternamn,
och hon har precis köpt ett nedgånget men
underbart hus vid havet. Naomi vill helst
bli lämnad ifred, men låter sig motvilligt
charmas av de vänliga invånarna i det lilla
samhället. Men hennes pappas brott har
skapat ringar på vattnet och mardrömmen
är långt ifrån över
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ROSENGÅRD
Föreståndare Jana Andersson
Tel: 41745

Ansvarig vårdare Anette Jansson
Tel: 42620

DAGVERKSAMHETEN

MATSEDEL

Regelbundna aktiviteter

V 9-13 2017

Måndag: Högläsning kl 12 med Margareta.
13 och 27 mars sång med Maria kl 14.
Tisdag: Bingo kl 13 (5 €)
Onsdag: Sittdans kl 13
Lördag: Sittgymnastik med Tuire Granesäter kl 13

Måndag 27/2 Torsk i ugn med sås och potatismos
Tisdag 28/2
Skinkpaj med broccoli och ädelost
Onsdag 1/3
Kycklingcurry från Sri lanka med nejlika och
		kardemumma
Torsdag 2/3
Ärtsoppa, fastlagsbulle
Fredag 3/3
Köttfärslimpa med potatismos och sås

Tisdag 7.3 kl 18 spelar Ålands dragspelsklubb.
Torsdagar:
2.3 Symöte och herrkaffe kl 13-15.
9.3 Vi skapar av lera.
16.3 Herrlunch kl 11.30.
23.3 Dekoration på små förvaringsaskar.
Fredagar:
10.3 kl 14. Kaffe med boktips från biblioteket.
17.3 kl 13.30 spelar Ål Accordion Club.
24.3 kl 13 underhåller Knut Grüssner.

Måndag 6/3
Tisdag 7/3
Onsdag 8/3
Torsdag 9/3
Fredag 10/3

Hawaiikassler med ris och potatis
Jägargryta med kokt potatis
Ugnslax med dill och citron, potatismos
Köttsoppa, nybakt bröd och efterrätt
Leverbiffar, gräddsky och potatis

Måndag 13/3
Tisdag 14/3
Onsdag 15/3
Torsdag 16/3
Fredag 17/3

Kållåda, potatis
Solviksgryta
Stekt gös, kall örtsås och potatis
Baconbiffar med gräddsås och potatis
Bondsoppa, bröd och efterrätt

Måndag 20/3 Carrégryta med ris och potatis
Tisdag 21/3
Stekt lax med pommes frites och kall sås
Onsdag 22/3 Kycklingsoppa med röd curry och ko		
		kosmjölk
Torsdag 23/3 Rotsaksgratäng med stekt fläsk
Fredag 24/3
Fiskfilé med dill- och citronsås, potatis

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

MARS UTSTÄLLNING
Utställningen pågår 7.3-4.4.
Dockor från olika länder
Ett urval ur Soile Hedenbergs samling

Måndag 27/3 Panerade kycklingbitar med sötsur sås och
		ris
Tisdag 28/3
Lövbiffsgryta med pasta och potatis
Onsdag 29/3 Fiskfärsbiffar med remouladsås och potatis
Torsdag 30/3 Mixad grönsakssoppa med bacon, nybakt
		
bröd och efterrätt
Fredag 31/3
Bogfläskrullader med plommon och 		
		äpple

Välkomna!

För närmare information och anmälningar
verksamhetsledare Ann-Marie Enqvist-Pettersson
Tel: 0457 344 1821
dagverksamhet@finstrom.ax
6

Ansvarig kock Marie Bamberg
Tel: 42621

Visafton lördagen 11 mars kl 19.00

med vänner

Jörgen, Heidi, Bengt

Foto: E Lindström, m fl – Layout: G Rådland

Barbro, Maria, Bitte

Frivilligt inträde till
förmån för Matbanken
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SOMMARJOBB I FINSTRÖMS KOMMUN
Nu är det dax att söka sommarjobb för ungdomar 15-17
år bosatta i kommunen.
Ansökan skickas till sommarjobb@finstrom.ax eller
per post till Finströms kommun, Skolvägen 2, 22410,
senast fredag 17 mars 2016 kl. 15.00
Observera att du endast kan söka till ett av jobben och
att du måste ange vilket av jobben du är intresserad av.
Välkommen med din ansökan!
●Café, reception, allt i allo
3 personer för 4 veckor vardera
Frågor besvaras av Regina Lindblom på telefon 41 555.
●Godby daghem
4 personer för 2-4 veckor vardera
Frågor besvaras av Maria Gröndahl på telefon 41
290/0457 344 7922 eller Ingela Sjöstrand på telefon 431
533.
●Pålsböle daghem
1 person för 3-4 veckor
Frågor besvaras av Gun-Mari Danielsson på telefon 42
622 eller Ingela Sjöstrand på telefon 431 533.

ANSÖKAN OM BARNOMSORG I FINSTRÖM
Behöver Ert barn barnomsorg från hösten 2017? V.
10-11 (6-19 mars) har vi en samlad ansökningsperiod
för kommunens barnomsorg. Plats kan sökas för barn
som inte har plats inom barnomsorgen eller om man
önskar byte av plats.
Ansökningsblanketter finns vid gruppfamiljedaghemmet, vid daghemmen, socialkansliet samt på kommunens hemsida (www.finstrom.ax).
Närmare upplysningar fås från:
Barnomsorgsledaren, tfn 431 533
Emkarby daghem, tfn 38 903
Godby daghem, tfn 0457 3446290
Pålsböle daghem, tfn 42 622
Gruppfamiljedaghemmet Trollebo, tfn 41 361
Ansökan sänds till Barnomsorgen i Finström,
Skolvägen 2, 22410 Godby.
Invånarnämnden i Finström
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●Rosengård
4 personer för 4 veckor vardera
Frågor besvaras av Jana Andersson på telefon 41 745.
●Lokalvård Källbo skola
2 personer för 4 veckor vardera
Frågor besvaras av Sofi Ekholm på telefon 431 310.
●Fritidshemmet i Källbo skola
1 person för ca 2 veckor
Frågor besvaras av Fredrick Boman på telefon 431 340.
●Biblioteket
1 person för 4 veckor
Frågor besvaras av Inger-Louise Andersson på telefon
41 470.
För dig som är över 18 år erbjuder kommunen följande
sommarjobb
Två i första hand Finströmsungdomar på heltid som
tillfälliga fastighetsskötare. Tid enligt överenskommelse.
B-körkort är ett krav.
Frågor besvaras av Fredrik Molinder på telefon 431
526.

DET ÄR DAGS ATT PLANERA SOMMAREN!
Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar?
Varje sommar är det flera tusen ungdomar som vill
arbeta på Åland genom Nordjobb.
Alla arbetstillfällen är välkomna!
Behöver du ett sommarjobb?
Du som är mellan18-30 år
upplev Norden genom Nordjobb.
Sök sommarjobb idag!
Vill du hyra ut bostad i sommar?
Om du har en lämplig bostad som du vill hyra ut till
en skötsam ungdom från ett annat nordiskt land så
kontakta Nordjobb.
Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org
Kontakta Nordjobb på Åland:
Tel 17279, e-post: aland@nordjobb.org
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Våra FÅGELSKYDDSOMRÅDEN i Finström
EKHOLMSGRUNDET och BRÄNNHOLMSGRUNDET har
LANDSTIGNINGSFÖRBUD 15.3 -31.7
Grunden har fått NYA SKYLTAR

Vårens aktivitetskalender
luftgevärsskyttet
fortsätter alla tisdagar tisdagar fram till tisdag 21 mars och
avslutas med KLUBBKAMP och PRISUTDELNING sista
kvällen 21 mars. Andra tider kan man skjuta mot beställning med nyckelmännen.
LERDUVSKYTTET
börjar tisdag 28 mars kl 18.00 på Rågertsbölebanan om
vädret det medger och fortgår alla tisdagar i april. Sista
tisdagen 25 april. KLUBBKAMP och prisutdelning samt
VÅRSAMLING enligt tradition. Torsdagar skjuts mot
beställning.
ÅRSMÖTE
Måndag 6 mars kl 19.30 på Breidablick.
Jaktförvaltningen medverkar
Mårdhundssvansar medtages.
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BÅGSKYTTE
Alla som önskar bekanta sig med bågskytte kan komma till
Breidablicks stora sal, tillsvidare alla torsdagar kl 19.00.Våra
bågspecialister Kurt Blomqvist och Anders Gestberg finns
på plats.
HOLKTALKOR, NYTT FÖR I ÅR
Vi kommer inte att arrangera någon holkspikartalka i år,
utan rekommenderar alla jägare att byavis samlas till HOLKTALKOR. Ge er ut och kontrollera och reparera alla holkar
som är i dåligt skick. Ni kan passa på och sätta upp nya ifall
ni glömt några i garaget.
Vi återkommer troligtvis nästa år med holkspikartalka i samband med Jägardagen 2018.

BABYLÅDOR TILL LETTLAND
Vill du vara med och hjälpa till. Du kan lämna in
babykläade, lakan, sovpåsar, täcken m.m. till
mikaelsgården senast den 10.3.
Alla som vill får vara med och hjälpa till.
Syföreningarna stickar, kyrkisgrupperna gör
pekböcker, herrlunchen köper blöjor och
hygienartiklar
Sune Häggblom tar lådorna till Lettland i
månadsskiftet mars-april. Frågor besvaras av
diakon Maria Sjölund tel. 0457-3613463

KVÄLLSMUSIK
I FINSTRÖMS KYRKA

EKUMENISKA KYRKODAGAR I
ÅBO 19-21.5
Temat för kyrkodagarna är Nåd 2017. Dagarna
uppmärksammar reformationens 500-årsjubileum.
Finström-Geta, Saltviks, Sund-Vårdö och Jomala

församlingar ordnar tillsammans en resa
till Åbo. Deltagande i kyrkodagarna inklusive resa
och boende kostar 100 e.

Anmäl dig till Ingrid Björkskog tel. 04573434403 eller ingrid.bjorkskog@evl.fi senast
17.3.2017
Närmare upplysningar om programmet

Torsdagen den 23.3 kl. 19. Pertti Rasilainen,
piano. Fritt inträde, programblad 10e.

finns på http://kcsa.fi/kyrkodagar/. Du kan också få
information hemskickad på posten om du ringer
Jon, tel. 0400-951734.

SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I
FINSTRÖM

SYFÖRENINGEN I GETA

Årskurs 1-3

Årskurs 4-6

Tisdagar kl. 13.30-14.45. Taxi direkt
från skolan/eftis till Miklaelsgården
och tillbaka till eftis efter
verksamheten.
Onsdagar kl. 14.30-16. Taxi direkt
efter skolan till Mikaelsgården och
tillbaka till Källbo för dem som så
önskar.

KYRKIS
I Geta församlingshem för årskurs 1-6 tisdagar kl.
13.30-15.
I Mikaelsgården för årskurs 1-2 torsdagar kl.12.3014. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till eftis
efter verksamheten.
I Mikaelsgården för årskurs 3-6 torsdagar kl. 14.3016. Taxi går från Källbo skola och tillbaka till Källbo
efter verksamheten.

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA

I Församlingshemmet onsdagar jämna veckor kl.
12.30. Om man behöver taxi till symötet ringer
man till diakon Maria Sjölund, tel 0457-3613463.

CAFÉ KOM ME’
Eftermiddagsfika med innehåll i Mikaelsgården
torsdagar kl. 12.30. I Rosengård första torsdagen i
månaden.
Taxi från Godby. Ring Maria Sjölund, tel. 04573613463 om du vill åka med.

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

GUDSTJÄNSTGRUPPEN

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10.
I Geta församlingshem onsdagar kl. 10.

Samlas följande tisdagar kl. 18.30 i Mikaelsgården:
7.3. och 11.4 Välkommen med i gruppen. Ring till
Jon, tel 0400-951734 om du har frågor.

Sång och fika för föräldarar och barn. Ledare:
diakon Maria Sjölund.

DRAMATISKA KÖREN

HERRLUNCH
I Mikaelsgården sista fredagen i månaden. Nästa
gång den 31.3.

Från 13 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns.
Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården.
Anmälan till John-Adam Sjölund, tel. 04573424723.
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5.3 kl. 19

Första söndagen i fastan
Jesus segrar över frestelserna
Mässa (N) med sånger från Taizé

5.3 kl. 11

Andra söndagen i fastan
Bön och tro
Högmässa (N)

12.3 kl. 13.30 Andra söndagen i fastan
Bön och tro
Mässa (N) på Hemgården

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Insamlingen gemensamt ansvar.

12.3 kl. 11

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

19.3 kl. 13.30 Tredje söndagen i fastan
Jesus segrar över ondskans makter
Mässa (N) i Rosengård

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Insamlingen gemensamt ansvar.

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Kyrkans utlandshjälp.

19.3 kl. 11

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.

26.3 kl. 11

Marie bebådelsedag
Herrens tjänarinna
Högmässa (N)

Första söndagen i fastan
Jesus segrar över frestelserna
Högmässa (N) i Församlingshemmet

Tredje söndagen i fastan
Jesus segrar över ondskans makter
Högmässa (N) i församlingshemmet
Jon Lindeman, John-Adam Sjölund.

26.3

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

2.4 kl. 11

Femte söndagen i fastan
Lidandets söndag
Högmässa (N) i Församlingshemmet

Jon Lindeman, Alexandra Äng, Maria Sjölund,
Julia Westerberg. Barnkören sjunger.

Kollekt för Matbanken i form av torrvaror
eller kaffe. Ta med en gåva till gudstjänsten.
Det går också att ge kollekt i form av pengar.
Efter gudstjänsten lunch för insamlingen
gemensamt ansvar i Mikaelsgården.

2.4 kl. 19

Femte söndagen i fastan
Lidandets söndag
Mässa (N) med sånger från Taizé

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Finlands svenska kyrkosångförbund.

Insamlingen Gemensamt
Ansvar i Finström

12

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Finlands svenska kyrkosångförbund.

Insamlingen Gemensamt
Ansvar i Geta

Kyrklunch i Mikaelsgården den 26.3 efter
högmässan som börjar kl. 11. Korvsoppa, smörgås,
kaffe och kaka. 8 euro vuxna , 4 euro barn.

högmässan som börjar kl. 11. Korvsoppa, smörgås,
kaffe och kaka. 8 euro vuxna, 4 euro barn.

Våfflor vid Mattssons i Godby

Våfflor vid Getaboden 1.4 kl. 10-14.

24-25.3 kl. 10-16.

Kyrklunch i Församlingshemmet den 2.4 efter

