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Blockflöjtskonsert med Pilgrimskvartetten
Kvartetten består av Judit Deáki, Ádám Kiss,
Catherine F Grönberg och Kjell Frisk. Alla
medlemmar är proffessionella musiker på sång,
orgel, träblås mm. Nu har de specialiserat sig på
blockflöjt. Detta är Pilgrimskvartettens första
officiella konsert och det är också uruppförande av nyskriven musik för blockflöjt av Kjell
Frisk. På repertoaren finns dessutom stycken av
Händel och Purcell.
Detta kan ni inte missa!

Fredag 20 januari 2017 kl 19.00
i Finströms bibliotek
Välkomna!
Fritt inträde
Fotograf Tinca Björke
Kommundirektörens
kolumn

Sidan 2

Böcker i topp
		

Nu finns det ett piano
i Finströms bibliotek!
Lättillgängligt o passligt för mindre konserter. Kan t o m användas
som övningsinstrument
om man inte stör andra
besökare.

FINSTRÖMS KOMMUN

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

Sidan 4

Jaktvårdsföreningen

Sidan 6

Församlingen

www.finstrom.ax

Sidan 7-8

Kommundirektörens kolumn
Kommunens förvaltning välkomnar ett nytt år med
nya utmaningar och möjligheter. Budget och verksamhetsplan har fastställts och innebär ett
svagt överskott, trots skattesänkning, och därutöver
även omfattande investeringar. Samtidigt kommer
även år 2017 att präglas av osäkerhet till följd av
pågående parallella reformer och processer.
Kommunens taxor och avgifter för år 2017 har fastställts med en del ändringar och nyheter. Bland annat
höjs avloppsvattenavgiften, indexjusteringar införs
på bostadshyror och nya taxor uppbärs för
planläggning, kartmaterial och lagfartsutdrag mm.
Kommunstyrelsen ska sedan fastställa snöplogningsavgifter för vintern 2017-2018 enligt självfinansieringsprincipen.
Vid kommunfullmäktiges möte i december togs
också beslut om korrigering av år 2015 felaktigt utbetalda samfundsskatter baserat på skatteåret 2013
mellan kommunerna Finström och Saltvik.
Invånarnämndens ordförande Regina Lindblom beviljas befrielse från sitt uppdrag i nämnden och kommunstyrelseledamot Åke Mattsson beviljas befrielse
från styrelsen. Mattsson återtar därmed sin plats i
kommunfullmäktige, med Jan Sundin som förste
ersättare. Mattsson väljs även in som ny ordförande
för invånarnämnden, med Robert Laaksonen som
personlig ersättare.

I invånarnämnden beviljas Jonas Gripenberg befrielse som ordinarie ledamot och Regina Lindbloms
personliga ersättare Cecilia Berndtsson väljs in som
ordinarie ledamot i densamma, med Jonas Gripenberg som personlig ersättare.
Kommunstyrelseledamot Åke Mattssons ersättare
Inger Rosenberg-Mattsson väljs in som ny ordinarie
ledamot i kommunstyrelsen, med Fredrik Anderson
som personlig ersättare. I kommunstyrelsen väljs
Jeanette Gripenberg som ny personlig ersättare för
viceordförande Torbjörn Björkman.
Vi på Kommungården i Godby ber att få önska er
alla ett gott nytt år!
Tack och gott slut!
Erik Brunström, kommundirektör
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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

UTGIVNING VÅREN 2017
Utgivning		
Material lämnas senast
2 februari
25 januari
2 mars		
22 februari
6 april		
29 mars
4 maj 		
26 april
8 juni		
31 maj
Skicka ditt material till
biblioteket@finstrom.ax eller
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider.

Matsedel Rosengård
Kökets telefonnummer 42621

V 2-5 2017
Måndag 9/1
Tisdag 10/1
Onsdag 11/1
		
Torsdag 12/1
		
Fredag 13/1

AKTIVITETER:

Ugnskorv med potatismos
Raggmunkar med rimmat fläsk
Ugnslax med ingefära och teriyaki,
potatismos
Kycklingsoppa, nybakt bröd och
efterrätt
Leverbiffar med gräddsky, potatis

PILATES

Inkas pilates startar 18 januari, onsdagar kl 1718 inne i GHS gymnastiksal. 10 gånger – 50 €
för Folkhälsan medlem (annars 65 €) Ej vecka
8 (sportlov). Anmälan på plats. Nya och gamla
deltagare välkomna. För mer info ring Inka
Weckman tel 040 5957694.
POWERGYMNASTIK

Måndag 16/1
Tisdag 17/1
Onsdag 18/1
Torsdag 19/1
Fredag 20/1
		

Köttfärsrisotto med vitlöksyoghurt
Kalops med kokt potatis
Stekt gös med svampsås och potatis
Korvsoppa, bröd och efterrätt
Schnitzel med bearnaisesås och
ugnsrotfrukter

Emys powergymnastik startar 18 januari, kl
18.30- 19.30 inne i GHS gymnastiksal. Ledare
Emy Söderlund. 10 valfria gånger – 50 € för
Folkhälsans medlem (annars 60 €). Bindande
anmälan till Malin Sjuls tel 0400 980330.
FARTFYLLD VATTENGYMNASTIK

Måndag 23/1
		
Tisdag 24/1
Onsdag 25/1
Torsdag 26/1
		
Fredag 27/1
		

Wokad kyckling med cashewnötter
och grönsaker
Rotmos med rimmad griscarré
Laxfjäril med kall örtsås och potatis
Potatis- och purjosoppa med bacon,
bröd och efterrätt
Pannbiff med lök, kokta morötter och
potatis

Måndag 30/1
Tisdag 31/1
Onsdag ½
		
Torsdag 2/2
Fredag 3/2

Korvgryta med paprika
Slottsstek med brunsås, kokt potatis
Panerad torsk med remouladsås,
potatis
Köttsoppa, nybakat bröd och efterrätt
Lasagne, wokade grönsaker

Godby Hundpark rf
sammankallar till
Årsmöte
måndag 16.1.2017 kl.18:30
i Finströms bibliotek,
Källbo Skola.
- stadgeenliga förhandlingar
Kaffeservering
Välkomna!

Ledare: Fananamma. Startar 16 januari kl 20 i
terapibassängen i Godby. 12 gånger, ej vecka 8
(sportlov) 84 € för Folkhälsan medlem (annars
100 €). FULLSATT
TUIRES VATTENGYMNASTIK

Startar 9 januari. Måndag kl 17-17.45 och kl
18-18.45. Tisdag kl 6.45-7.30. Torsdag kl 18.3019.15, kl 19.30-20.15 och 20.30-21.15. 14
gånger – 98 € för Folkhälsan medlem (annars
115 €). Bindande anmälan till Tuire Granesäter
tel 0457 3613013.
BARNGYMNASTIK

Emys barngymnastik startar 17 januari kl 18-19
inne i GHS gymnastiksal. Ej vecka 8 (sportlov).
10 gånger – 30 € om en vuxen är medlem i
Folkhälsan, annars 45 €. Gymnastiken är för
barn3-6 år tillsammans med en vuxen.
FULLSATT

TACK!
Folkhälsan i Finström vill tacka alla som varit med och
uppmärksammat vårt 80 åriga jubileumsår under 2016.
Tack till alla som deltagit i våra tävlingar och evenemang
samt till de som sponsrat oss med vinster. Under december hade vi en utlottning bland alla betalande medlemmar
under året. Jessica Laaksonen vann en delikatesskorg
och Siv-Britt Wiss vann Folkhälsan produkter. Gratis
medlemskap under året 2017 fick Caroline Forsman, Pia
Grussner samt Ann-Marie Grönqvist. Grattis till er.
Vi önskar alla ett gott nytt år 2017!
Styrelsen
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10 i topp, utlåning 2016

SKÖNLITTERATUR,VUXEN

SKÖNLITTERATUR, BARN

Faktaböcker

1. Brenden, Laila;Torgils hämnd *
2. Brenden, Laila; Oväntad hjälp*
3. Erlandsson, Karin; Missdåd
4. Haag, Martina; Det är något som
inte stämmer
5. Moyes, Jojo; Arvet efter dig
6. Brenden, Laila; Hemligt begär*
7. Brenden, Laila; Lögnen*
8. Karlsson, Carina; Mirakelvattnet
9. Sarenbrant, Sofie; Tiggaren
10. Dillon, Lucy; När livet börjar

1, Widmark, Martin; Skolmysteriet
2, Widmark, Martin; Galoppmysteriet
3. Widmark, Martin; Saffransmysteriet
4. Waller, Ann-Christin; Kollorna &
vildkattorna
5. Widmark, Martin; Diamantmysteriet
6. Widmark, Martin; Fotbollsmysteriet
7. Waller, Ann-Christin; Kollorna &
Viktigpetter
8. Widmark, Martin; Guldmysteriet
9. Widmark, Martin; Sjukhusmysteriet
10. Widmark, Martin; Tågmysteriet

1. Andersson, Conny; Från bondby till
centralort
2. Pak,Yon-mi; För att kunna leva
3. Draganja, Paulina; Förvara smart
4. Lerin; Lars; Axels tid
5. Söderholm, Leila;Vardagsträna
6. Lindholm, Åsa: Hundraser i Sverige
7. Billmark, Mats; Lär dig leva
8. Boken om traktorn
9. Knight, Michelle; Elva år i fångenskap
10. Kristiansson, Mattias;Välkommen
till egoriket

Populär läsning bland våra låntagare
är historiska romantiska långserier.
Laila Brenden är en av de norska
författare som är specialiserade på
just sådana serier.
Böckerna på topplistan ingår i hennes
serie Fjällrosor.

Martin Widmark står som oöverträffad favorit, men våra åländska böcker
om Kollorna har lyckats tränga sig in
på topplistan med två böcker - kul!

En varierande topplista, med vår egen
Godbybok i toppen!

Axplock av nya böcker på biblioteket i december
Fellowes, Julian, Belgravia
Historien tar sin början kvällen före slaget vid Waterloo 1815, på hertiginnan av Richmonds numera legendariska bal, där två familjers liv förändras för alltid. I Belgravia får vi följa relationer,
ambitioner och romanser i societetens vackra salonger såväl som i tjänarmatsalen en trappa ner.
Julian Fellowes, som ensam skrev alla avsnitt av Downton Abbey, lyckas än en gång fängsla oss
med sin berättarförmåga.
Jefferies, Dinah, Teodlarens hustru
Fylld av optimism kliver nittonåriga Gwendolyn Hooper av ångbåten som har tagit henne till
Ceylon där hon ska träffa sin make. Men mannen som tar emot henne på plantagen är inte samme
man som hon blev hals över huvud förälskad i hemma i London. Snart blir Gwen gravid, men
lyckan över det nya livet blir inte långvarig och i förlossningsrummet tvingas hon ta ett beslut
som kommer att påverka hennes liv för all framtid. Teodlarens hustru utspelar sig i kolonialtidens
Ceylon (nuvarande Sri Lanka) på 1920-talet. Det är en gripande roman om skuld, svek och outtalade hemligheter.
Seierstad, Åsne, Två systrar
Journalisten och författaren Åsne Seierstad ställer frågan varför muslimska ungdomar som växer
upp i väst radikaliseras. En oktoberdag 2013 försvinner plötsligt två tonårsflickor från sitt hem i
Norge. Det visar sig att de har gått över gränsen till Syrien. Pappan ger sig in i det krigshärjade
landet på jakt efter sina döttrar. En berättelse om flickorna som reste, om en islamsk väckelse, om
ett land i krig och om en familj som faller isär.
Scego, Igiaba, Adua
Adua är en högaktuell roman som sätter migration, rasism, tillhörighet och identitetsfrågor på sin
spets. I denna gripande berättelse får vi följa tre personer som lämnar Somalia för Italien under
tre olika historiska perioder: den italienska kolonialismen, Somalia på 1970-talet och nutiden, då
Medelhavet har förvandlats till en grav under öppen himmel. Zoppe lockas till Rom för att arbeta
som tolk under 30-talet och blir ett verktyg i Mussolinis imperiebyggnad Italienska Östafrika. På
70-talet flyr hans dotter Adua den socialistiska diktaturen i Somalia till Rom med drömmar om att
bli filmstjärna, en ny Marylin Monroe. Men villkoren för en svart kvinna i den tidens italienska
filmindustri är hårda och efter illa betalda roller i mjukporrfilmer som bryter ner hennes själ och
kropp fastnar hon i Rom och åldras i ensamhet och självförakt. I en kombination av barmhärtighet och behov av närhet och uppskattning gifter hon sig med Titanic, en mycket ung somalier som
kommit illegalt i gummibåt över Medelhavet.
Ullmann, Linn: De oroliga
Linn Ullmann och hennes far Ingmar Bergman hade ett gemensamt projekt. De skulle skriva en
bok tillsammans, baserad på bandinspelningar av samtal mellan dem. Men efter det sjätte samtalet
blev Bergman så dålig att projektet fick avslutas. En tid efter Bergmans död hittar Ullmann bandinspelningarna och slutför boken. Det blir en berättelse om familj, glömska och sorgearbete, och
om de många historier som utgör ett liv
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UTSTÄLLNINGAR I BIBLIOTEKET
2017
JANUARI
Isa Hällström - Akvareller
FEBRUARI
Sari Sandell
MARS
Ålands folkhögskola hantverkslinjen
APRIL
Medis akvarellkurs
MAJ
Källbo skolas elevarbeten
JUNI-AUGUSTI
Kommunens egen konst i cirkulation
SEPTEMBER
Marian Gestranius - Gräddsnäckor
OKTOBER
Helena Palmu - Naturfoton
NOVEMBER
Alexandra Trizna - Plexiglas och grafik
DECEMBER
Leif Sundberg - Oljemålningar

Biblioteket 2016-17
Biblioteksstatistiken för 2016 är ännu inte riktigt
klar att sammanställa i skrivande stund men i det
stora hela så ligger utlåningen lite under fjolårets
siffror. För första gången hade biblioteket stängt
en vecka under semestertiden och det avbräcket
i utlåningen är ungefär det som skiljer från 2015.
De nya öppettiderna påverkade också höstens
utlåning negativt till att börja med men har bättrat på sig.
Vi har idag 118 meröppetkunder som utnyttjar
den utökade servicen att ha tillgång till biblioteket när de vill mellan kl 9-21 alla dagar. Allt har
fungerat som det ska hittills och vi hoppas att
alla förstår att uppskatta den merservice som
detta innebär.
Vi fortsätter nu i invanda mönster och utvärderar öppethållningstiden under våren.
Det som tidigare var Pop-upp bibliotek i Idrottscentret kommer att fortsätta fungera som
ett återanvändningsbibliotek precis som våra
bokholkar vid simstränderna. Likaså kommer
Ungdomsgården att få en bokhylla för återbruk.
Vi räknar inte utlån eller ägande på detta utan
den som vill får låna eller ta böcker därifrån, men
man får också lämna böcker där själv om man så
vill.
Gott Nytt Läsår på er alla!
Inger-Louise Andersson
Biblioteks- och kulturchef

IPAD
Gratiskurs för pensionärer från Finström och Geta
2 tillfällen 6/3 och 13/3 kl 13-16.15 i Kommungården i
Finström
Livräddande Första Hjälp
1 tillfälle 10/4 kl 18-21.30 i Ålands Idrottscenter

Fynda avskrivna tidskrifter

Tiffany
1 veckoslut, 11-12/3 kl 11-16 i Godby högstadieskola

Vår populära tidskriftsloppis startar måndag 16
januari. Då kan du fynda bland avskrivna tidskrifter
så som Allt om trädgård, Hus & hem, Matmagasinet
och Hälsa.
3 st för 1 euro eller 50 cent/styck.

Läs mer om kurserna i Medis kursprogram som skickats ut till alla hushåll eller på hemsidan
http://www.mariehamn.ax/globalassets/dokument/01_
daghem_skola/medborgarinstitut/kurskatalogen.pdf
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Firma Larisas
Hemstäd
*Hemstädning
*Flyttstädning
*Kontorsstädning
*Trädgårdsarbete
För prisuppgifter och beställning,
kontakta Larisa Kolganova
tel.04573446877 efter kl.15.00
e-post: larisa6304@gmail.com
sms och e-post går bra
även övriga tider

							
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								
								

i Ålands Idrottscenter
tel 41580

ÖPPET
tis, tors, fredag
kl 9-17
onsdag
kl12-17
enligt bokning
till kl 20
lördag
kl 10-14
enligt bokning

På gång i Jaktvårdsföreningen
När den här tidningen utkommer är jaktsäsongen 2016 slut och
jakthippornas tidevarv är i antågande.
Tills vidare har ju vintern varit mild så djuren mår bra i naturen.

MÅRDHUNDSJAKTEN

Det blev full fart i slutspurten på Mårdhundsjakten. Tidernas rekord
är nått. 398 mårdhundar och 12 minkar har fått sätta livet till. Tillsammans 410 stycken. Ett stort tack till alla duktiga mårdhundsjägare. Ni är guld värda. Fortsätt i samma spår nästa år. Premien stiger
från 8 euro/svans till 10 euro/svans. Fjalar fortsätter att ta emot
svansar. Tel 0457-5244012.

MÅRDHUNDSFÄLLOR
Vid behov av fällor kontakta Leif Andersson i Kulla. Tel 0400955429

LUFTGEVÄRSSKYTTET

Vi startar upp på nytt efter decemberpausen den 10.01.17 kl 18.30.
I januari skjuter vi tisdagen den 10.01 och 24.01. Under sportlovet
skjuter vi ingen ordinarie kväll, men man kan öva på beställning
med någon nyckelinnehavare. Nyckelinnehavare: Kurt Blomqvist,
Fjalar Eklund, Markus Jansson, Cecilia Johansson, Peter Nordqvist,
Åke Jansson och Christoffer Eriksson.Vi återkommer med mars och
april kvällarna i nästa nummer. Troligtvis har vi avslutning tisdagen
den 28 mars.
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BÅGSKYTTARNA

övningsskjuter i stora salen i Breidablick
TORSDAGAR KL 19.00. Kontakta ordförande Kurt Blomqvist för mer information.

FÅGELINFLUENSAN

Vad händer efter fågelinfluensans ankomst till Åland?
Kanske naturen ordnar upp GUDINGJAKTEN. Ett backslag
för EUdomstolen i så fall. Många blir arbetslösa om ingen
rättegång inleds.

GOTT NYTT ÅR!

SÅNG- OCH DANSGRUPPER FÖR BARN I
FINSTRÖM
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.

GUDSTJÄNSTGRUPPEN
Vi träffas för att planera och dela söndagarna
under våren mellan oss tisdagen den 24.1 kl. 18.30
i Mikaelsgården. Alla får komma med i gruppen.
Ring till Jon, tel. 0400-951734 om du undrar något.

SYFÖRENINGEN I GETA

Efter jullovet börjar musikgrupperna i vecka 3

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

KYRKIS

Efter jul börjar vi den 11.1.

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

CAFÉ KOM ME’

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.
Efter jullovet börjar kyrkis i vecka 3.

HERRLUNCH

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.
Efter jul börjar vi den 12.1.

MIKAELSKÖREN

I Mikaelsgården sista fredagen i månaden. Nästa
gång den 27.1.

I Mikaelsgården torsdagar kl. 19.30. Vårens första
övning den 19.1. Nya sångare är välkomna med.
Kontakta John-Adam Sjölund, tel. 0457-3424723

FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA

DRAMATISKA KÖREN

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

Från 13 år och uppåt. Ingen övre åldersgräns.
Torsdagar kl. 17.30-19.15 i Mikaelsgården. Start
den 19.1. Anmälan till John-Adam Sjölund, tel.
0457-3424723

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

Efter jul börjar grupperna i vecka 3.
___________________________________________________________________________________________
Pastorskansliet i Pålsböle är öppet måndag-onsdag kl. 9-11. Tel. 42330.
Kyrkoherde Jon Lindeman kan kontaktas när som helst och träffas också i Geta enligt överenskommelse.
Ämbetsbetyg beställs från pastorskansliet i Mariehamn, tel. 5360.
Kontaktuppgifter till personalen:
Kyrkoherde Jon Lindeman: 42330 eller 0400-951734
Församlingspastor Alexandra Äng: 49523 eller 0457-3446447
t.f. kantor John-Adam Sjölund: 0457-3424723
Diakon Maria Sjölund: 41995 eller 0457-3613463
Vikarierande ledare för barnverksamheten Kia Wikstedt: 0400-944841
Ekonomichef Gun Ljungström: 42650
Församlingsmästare Yvonne Eriksson: 040-5736700
Fastighetsskötare David Husell: 0457-3799075
Kyrkväktare Christina Johansson: 040-7255699
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6.1

Ingen gudstjänst i Finström, se Geta till
höger.

6.1 kl. 11

Trettondagen
Jesus, världens ljus
Högmässa (N)

Jon Lindeman, Maria Sjölund, John-Adam
Sjölund. Fest för dem som firat jämn
födelsedag under året.

8.1 kl. 11

Första söndagen efter trettondagen
Dopets gåva
Högmässa (N)

8.1

Andra söndagen efter trettondagen
Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Högmässa (N)

15.1 kl. 13.30 Andra söndagen efter trettondagen
Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft
Mässa (N) på Hemgårdem

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster

Jon Lindeman, Maria Sjölund, John-Adam
Sjölund. Fest för dem som firat jämn
födelsedag under året.

15.1 kl. 11

Jon Lindeman John-Adam Sjölund. Kollekt:
Ekumeniska rådet i Finland.

Jon Lindeman, Alexandra Äng, John-Adam
Sjölund. Hjälpledarutbildningen medverkar.
Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland.

22.1 kl. 13.30 Tredje söndagen efter trettondagen
Jesus väcker tro
Mässa (N) i Rosengård

22.1 kl. 11

Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Stiftsgården Lärkkulla.

29.1 kl. 11

29.1

Kyndelsmässodagen
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Mässa (N) med sånger från Taizé

5.2 kl. 11

Septuagesima
Den oförtjänta nåden
Högmässa (N)

12.2 kl. 13.30 Septuagesima
Den oförtjänta nåden
Mässa (N) på Hemgården

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

12.2 kl. 11

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Förbundet kyrkans ungdom.
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Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Stiftsgården Lärkkulla.

Fjärde söndagen efter trettondagen
Jesus hjälper i nöden
Högmässa (N)

Jon Lindeman, Alexandra Äng, Maria Sjölund.
Kollekt: Insamlingen gemensamt ansvar.

5.2 kl. 19

Tredje söndagen efter trettondagen
Jesus väcker tro
Högmässa (N)

.

Ingen gudstjänst i Geta, se Finström till
vänster.

Kyndelsmässodagen
Kristus, utstrålningen av Guds härlighet
Högmässa (N)
Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Insamlingen gemensamt ansvar.

Jon Lindeman, John-Adam Sjölund. Kollekt:
Förbundet kyrkans ungdom.

