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KUNGÖRELSE

PRESIDENTVALET 2018

Presidentvalet förrättas söndagen den 28.01.2018 kl. 9.00 - 20.00.

Om en kandidat inte får över hälften av rösterna i det första valet ordnas en 
andra omgång söndagen den 11.02.2018 kl. 9.00 - 20.00.

Röstningsområde Vallokal

1.  Tjudö  Norrfinströmsgården
2.  Markusböle  Breidablick
3.  Emkarby  Emkarby daghem
4.  Godby  Finströms bibliotek

Förhandsröstning pågår 17.01 - 23.01.2018 och vid det eventuella andra valet 
31.01 - 06.02.2018.
Förhandsröstning sker i Finströms bibliotek enl följande (omgång 1)
Onsdag 17 .01. 2018 kl. 16.00 - 20.00, torsdag 18 .01 .2018 kl. 10.00 - 12.00, 
fredag 19. 01. 2018 kl. 10.00 - 12.00, lördag 20. 01 .2018 kl. 10.00 - 12.00, (inte 
söndag 21. 01. 2018), måndag 22 .01. 2018 kl. 16.00-20.00 och tisdag 23.01 
2018 kl. 16.00-20.00.

Förhandsröstning sker i Finströms bibliotek enl följande (omgång 2)
Onsdag 31.01.2018 kl. 16.00 - 20.00, torsdag 01.02.2018 kl. 10.00 - 12.00, 
fredag 02.02.2018 kl. 10.00-12.00, lördag 03.02.2018 kl. 10.00-12.00, (inte sön-
dag 04.02.2018), måndag 05.02.2018 kl. 16.00-20.00 och tisdag 06.02.2018 kl. 
16.00-20.00.

Den som önskar förhandsrösta hemma skall anmäla detta till centralnämn-
den (tfn: 43150).
Senast tisdag 16.01.2018 före kl. 16.00 (omgång 1).
Senast tisdag 30.01.2018 före kl. 16.00 (omgång 2).

Mera information finns på www.vaalit.fi

Centralnämnden i Finström 22 december 2017,

Marine Holm-Johansson, ordförande  Carolina Frisk, sekreterare

Centralnämnden, Skolvägen 2, 22410 Godby, Tfn: 43150 (växel).

Ursäkta byggstöket!

På Kommungården i 
Godby utförs ombygg-
nad för att rymma in 
socialkansliet i huset. 
Arbeten och flytt ska 
vara klara i mitten av 
januari. 

Rosengårds matsedel
  Sidan 3

Socialkansliets info
  Sidan 4
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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 2018
Utgivning  Material lämnas senast
1 februari 24 januari
7 mars  28 februari
6 april  28 mars
3 maj   25 april
7 juni  30 maj
Skicka ditt material till 
biblioteket@finstrom.ax eller 
inger-louise.andersson@finstrom.ax
Vänligen respektera våra stopptider.

Kommundirektörens kolumn

Anmälan om djurantal till svinregistret
Alla som registrerat sig som hållare av svin skall 
tre gånger per år anmäla antalet svin/grisar till 
djurregistret. Djurens antal per månad räknas 
enligt antalet på månadens första dag. 
Djurantalet för tiden 1.9 -31.12.2017 skall läm-
nas in före 31.1.2018.  
Blankett som skall användas för anmälan kan 
hittas på Eviras hemsida eller hämtas från lant-
brukskansliet. 
 

LANTBRUKSKANSLIET INFORMERAR

Finströms fullmäktige fastställde 21.12 kommunens 
budget för år 2018 och ekonomiplan för 2019-2020. 
Året 2018 budgeteras för ett underskott om drygt 
0,5 ME som följd av tillfälligt minskade skatteintäkter 
och landskapsandelar. Åren därefter väntas skatter 
och andelar åter öka. 

Fullmäktige tog vid decembermötet också beslut om 
en liten höjning av avloppsvattenavgiften och om en 
reviderad arvodesstadga. Ledamöterna beslöt även 
att skänka sitt eget mötesarvode åt Rädda Barnens 
barnfond, som därmed fick en inbetalning om 1.200 
euro lagom till jul. 

Kommunindelningsutredningen för Finström, Geta 
och Sund finns tillgänglig på kommunkansliet och 
biblioteket samt på de berörda kommunernas och 
landskapsregeringens hemsidor. 

En mellankommunal politisk styrgrupp arbetar vidare 
med den fortsatta processen, med utgångspunkt att 
samgång ska kunna förverkligas redan 1.1.2019. Invå-
narmöten hålls i de tre kommunerna 16-17 januari. 

FGS-mötena är öppna för allmänheten. På plats finns 
de politiska presidierna och ledande tjänstemän för 
respektive kommun samt utredaren Siv Sandberg. 
Mötena följs sedan upp med en kompletterande dis-
kussionsträff i början av april. 

Vid kommunfullmäktiges första möte för år 2018, 
preliminärt 25 januari, ska bland annat utses fullmäk-
tiges presidium för året samt väljas kommunstyrelse 
och tillsättas nämnder för åren 2018-2019. 

På Kommungården i Godby sker för övrigt en del 
ombyggnationer. Byggnads- och tekniska förvaltning-
arna har flyttat en trappa upp och socialkansliet flyt-
tar inom januari in i husets entréplan. 

Erik Brunström, kommundirektör

INVÅNARMÖTEN 
OM EVENTUELL SAMGÅNG

•Sund den 16.1.2018 kl 18:00, Tallgården

•Finström den 16.1.2018 kl 20:00, GHS

•Geta den 17.1.2018 kl 19:00, Geta skola

Utredaren och de politiska presidierna deltar.

Välkommen att fråga, diskutera och tycka 
till!
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Matsedel Rosengård 
Kökets telefonnummer 42621 

V 2-5 2018

Måndag 8/1 Skinkfrestelse
Tisdag 9/1 Köttfärsrisotto
Onsdag 10/1 Stekt sej med gubbröra och potatis
Torsdag 11/1 ärtsoppa, bröd och plättar
Fredag 12/1 pannbiff med lök och skysås
Lördag 13/1 Parmesanbakad örtlax, potatis
Söndag 14/1 Fläskfilé med potatisgratäng och sås

Måndag 15/1 Panerade kycklingbitar med sötsur  
  sås, ris
Tisdag 16/1 Jägargryta med potatis
Onsdag 17/1 Strömmingsflundra med potatismos
Torsdag 18/1 Korvsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 19/1 Schnitzel med kryddsmör och potatis  
  klyftor
Lördag 20/1 Torsk i ugnen med potatis och morot
Söndag 21/1 Kycklingfilé gratinerad med bacon   
  och ädelost

Måndag 22/1 Makaronilåda
Tisdag 23/1 Karelsk stek med potatis
Onsdag 24/1 Laxfjäril med remouladesås, potatis
Torsdag 25/1 Köttsoppa, bröd och efterrätt
Fredag 26/1  Leverbiffar med gräddsky och potatis
Lördag 27/1 Ört- och limefisk med potatis och kall  
  sås
Söndag 28/1 Köttfärslimpa med sås och potatismos

Måndag 29/1 Ugnskorv med potatismos
Tisdag 30/1 Chili con carne med nybakt bröd och  
  ris
Onsdag 31/1 Stek med gräddsås och potatis, mo  
  rötter
Torsdag 1/2 Fisksoppa med bröd och fattiga rid  
  dare
Fredag 2/2 Sjömansbiff
Lördag 3/2 Janssons frestelse
Söndag 4/2 Hawaiikassler med potatismos

Ny medarbetare till Fritidsverksamheten

Anders Berndtsson börjar som tf fritidsledare 
efter nyåret. Mattias Andersson fortsätter som 
tf ansvarig fritidsledare med nya uppgifter även 
ute på fritidsanläggningarna.

I januari 2018 så håller vi Cope föräldra-
utbildningar igen. Vi kommer att köra både 
för föräldrar med barn i åldern 3-12 år 
och för föräldrar med tonåringar.

Cope är ett föräldrastödsprogram där 
föräldrar får strategier att använda i sitt 
föräldraskap samtidigt som de får träffa 
andra föräldrar och diskutera sig fram till 
bra lösningar under ledning av utbildade 
Cope handledare. Läs gärna mer på www.
svenskacope.se

Vid frågor kontakta kontakta Pernilla 
Karlsson tel. 0400 627 435 e-post: pernilla.
karlsson@folkhalsan.ax
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10 i topp, utlåning 2017
SKÖNLITTERATUR, VUXEN

1. Brenden, Laila; Glatt återseende *
2. Brenden, Laila; Ett överraskande möte*
3. Brenden, Laila; Tvivlet*
4. Paborn, Sara; Blybröllop
5. Roberts, Nora; Förföljaren
6. Brenden, Laila; Ingen utväg*
7. Moyes, Jojo; Toner i natten
8. Nesbö, Jo; Törst
9. Sarenbrant, Sofie; Bakom din rygg
10.Brenden, Laila; Okänt motiv*

Populär läsning bland våra låntagare är historiska 
romantiska långserier. 
*Laila Brenden är en av de norska författare som 
är specialiserade på just sådana serier. 

FAKTABÖCKER, VUXEN

1. Andersson, Conny; Från bondby till centralort
2. Seierstad, Åsne; Två systrar
3. Ahlander, Dag Sebastian; Gustaf Mannerheim
4. Hansen, Anders; Hjärnstark
5. Kullberg Fredrik; Svenska svindlare och fuskare
6. Nertby Aurell, Lina: Food phamacy
7. De Geer, Yvonne; Aldrig en av oss
8. Donner, Jörn: Suomi Finland
9. Lindnord, Mikael; Arthur
10. Mosley, Michael; Blodsockerkoll på 8 veckor

En varierande topplista, med vår egen Godbybok i 
toppen igen!

SOCIALKANSLIET INFORMERAR

Färdtjänst
Fr.o.m 1.1.2018 tar kommunen i bruk ett nytt elek-
troniskt system för färdtjänst. Samtliga färdtjänstbru-
kare har fått ett personligt färdtjänstkort hemskickat 
per post. 
Färdtjänstresorna laddas automatiskt på kortet. 
Frågor kring detta besvaras av socialhandledaren 
på telefon 018-431 532 (må-fre kl.9-10). Vi kommer 
kontinuerligt att publicera ny information på hemsi-
dan.

Socialkansliets lokaler
Under januari månad kommer socialkansliets per-
sonal att flytta in i våning ett i kommungården. Vi 
önskar fortfarande att ni bokar era besök hos oss 
så att vi kan betjäna er på bästa sätt. Vi har inte 
möjlighet att sköta klientärenden per e-post då vårt 
e-postprogram inte är sekretesskyddat. Handlingar i 
slutet kuvert kan lämnas i kommunens postlåda ute 
vid vägen då postlådan på baracken kommer att tas 
bort.

Välkommen att ta kontakt med oss:
Paulina Eklund, socialchef
018-431 530 (vardagar kl 9-10)
Handlägger barnatillsyn (faderskap, vårdnad och 
umgänge, underhåll), handikappservice.
Malin Björklund, socialarbetare
018-431 534 (vardagar kl 9-10)
Handlägger barnskydd.
Maria Gröndahl, socialhandledare
018-431 532 (vardagar kl 9-10)
Handlägger färdtjänst, utkomststöd, stöd för närstå-
endevård, utbetalningar till stödpersoner/familjer, 
personliga assistenter, sysselsättning.
Julia Fagerlund, familjearbetare 
018-431 535, mobil 0457 3439 347

Fanny Mörn, familjearbetare
018-431 535, mobil 0457 3451 538

Ingela Sjöstrand, barnomsorgsledare
018-431 533

Barnomsorg
Ring någon av oss, vi ser till att du får tala med rätt 
person! I mån av möjlighet försöker vi att ha tele-
fonlinjen öppen också utanför telefontid.

STÖDPERSONER SÖKES! 

Socialkansliet söker stödpersoner till både vuxna och 
barn. Hör av dig till socialhandledaren på telefon 018-
431 532 eller per e-post: maria.grondahl@finstrom.ax 
om du är intresserad eller har frågor!
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Fynda avskrivna tidskrifter
Vår populära tidskriftsloppis startar måndag 15 
januari. Då kan du fynda bland avskrivna tidskrifter 
så som Allt om trädgård, Hus & hem, Matmagasinet 
och Hälsa mfl.
3 st för 1 euro eller 50 cent/styck.

JANUARI
Anna-Lena Berndtsson och Ulla Mattsson 
- Sagotema

FEBRUARI
Keathy Ericsson-Jourdan 
– Kuddar, Gobeläng, Rya, Emalj, Gouach 
Camilla Henriksson – Dockor

MARS
Ålands folkhögskola hantverkslinjen 

APRIL
Medis akvarellkurs 

MAJ
Källbo skolas elevarbeten

JUNI-JULI
Finströms museum

AUGUSTI
Margareta Svensson – Akryl

SEPTEMBER
Nanna Sjöström - Grafik

OKTOBER
Monica Palme – Akvareller, naturmotiv

NOVEMBER
Marina Jansson – Tecknat och målat

DECEMBER
Lise Wikström – Tomtar

UTSTÄLLNINGAR I BIBLIOTEKET 2018

Är du 65 år eller äldre? Saknar meningsfull-
het i tillvaron? Upplever oro, nedstämdhet 
eller ensamhet? Det är du inte ensam om! 

I projektet “Främjande av psykisk hälsa bland äld-
re” arbetar vi med att hitta meningsfulla aktivite-
ter för äldre. Genom individuella samtal erbjuder 
vi stöd i att hitta för Dig lämpliga aktiviteter i det 
lokala utbudet. Vi erbjuder även aktiviteter inom 

projektets ramar.

Gruppsamtal för yngre äldre
Har du svårt att hitta meningsfullhet i vardagen 
efter att du inte längre är fullt yrkesverksam? Vi 

söker deltagare till en samtalsgrupp för personer 
(65+) där avsikten är att genom diskussioner 
tillsammans hitta nya resursstärkande, positiva 

synvinklar på livet.  Samtalsgruppen startar i Fe-
bruari 2018.

Låter detta som något för Dig? Tveka inte att 
höra av Dig! 

Erika Borenius- Kankkonen Mån- to 08-15.00 tel: 
04573453978 

e-post: erika.boreniuskankkonen@ha.ax

SAGOTEMA
i biblioteket under januari månad

Anna-Lena Berndtsson 
och Ulla Mattsson

bjuder på en spännande utställning
med egentillverkade sagofigurer
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MÅRDHUNDSJAKTEN 
Det blev full fart i slutspurten igen. 332 mårdhundar och 9 minkar 
fick sätta livet till. Tillsammans 341 st. Ett stort tack till alla duktiga 
mårdhundsjägare. Ni är guld värda. Fortsätt i samma takt inkom-
mande år 2018. Premien är nu 10 euro/svans. Fjalar fortsätter att ta 
emot svansar.  Tel 0457-5244012.

BÅGSKYTTE
Bågskyttarna samlas på torsdagar kl 19.00 i Breidablicks stora sal 
för träning gällande jaktändamål.

På gång i Jaktvårdsföreningen

ÄLGJAKTEN
En mycket försiktig avskjutning under 3 års-perioden 2012-
14 har medfört att stammen återhämtat sig under den 3 
års period 2015-2017 som nu har gått ut. För att rätt kunna 
bedöma stammen inför kommande 3 års-period måste alla 
jägare vara beredda på att snabbt kunna rycka ut på 
ÄLGRÄKNING om snö kommer lämpligt.

RÅDJURSJAKTEN
I skrivande stund pågår den ännu så vi får återkomma men 
HIPPORNAS tidevarv närmar sig.  
God jaktlycka under 2018.

Knattesprattel 2018 – aktivitet för de små
Knattesprattel är för barn 3-6 år. Idén är att ge barn möjlighet att röra på sig och ha roligt tillsammans med andra 
barn i en utrustad och rymlig lokal. Knattesprattel sker i Godby Högstadiums gymnastiksal. 
Vi vill veta vilken dag och tid som passar bäst och om intresset finns innan vi drar igång det för 2018. Därför får 
du med barn i åldern 3-6 gärna fylla i ett kort formulär. Du hittar det på vår hemsida www.iffk.ax under nyheter på 
startsidan. Där hittar du också mer information. Du kan även kontakta vår verksamhetsledare Jesper via vl.iffk@
aland.net eller 04575257167. 
Hälsningar
IF Finströmskamraterna Bli medlem i IFFK!

Stöd IF Finströmskamraterna och vårt arbete med barn och 
ungdomar genom att bli medlem i föreningen år 2018.
Medlemsavgiften är 15€ per person eller 40€ för hela famil-
jen. Betala avgiften till kontonummer: FI31 6601 0002 3030 55 
och märk betalningen: Medlemsavgift, namn och personnum-
mer samt e-post och postadress.

Höstsäsongen avslutades med LILLA JULSMÄLLEN den 28 november. Den ärofyllda kampen 
om JAKTLUVAN slutade med att ena luvan hamnade hos Melissa Renfors med 193 poäng av 
200 möjliga och den andra hos Ronja Eklund som sköt 150 poäng utan stöd.

Klassen yngre slutade som följer

Adrian Karlsson  184 p
AlbinVerho  179 p
Tilde Renfors  178 p
Oliver Johansson 171 p
Ella Eklund  168 p
Liam Eriksson  150 p
Casper Malen  147 p
Emil Verho  146 p
Adrian Malen  138 p
Didrick Lindholm 137 p
Albin Eklund  135 p

Vilken kamp! Mellan många skiljer det endast några få poäng. För att hålla skyttarna på toppnivå hade Orkla/Chips i 
Haraldsby sponsorerat prispallen så rikligt att alla skyttar förlänades samma pris. Ab Lantbruk hade sponsorerat Jaktlu-
vorna och mössorna. Föreningen bidrog med äppelmust från Västanträsk. Ett stort tack till alla sponsorer. 
Nu startar vi på nytt tisdagen den 9 janari kl 18.30. Preliminärt skjuter vi i januari och februari enligt följande:
Tisdagar: 9/1, 23/1, 30/1, 6/2, 13/2 och 27/2.
Under sportlovet skjuter vi igen ordinarie kväll men man kan skjuta om man kommer överens med någon av nyckel-
männen. Juniorerna börjar kl 18.30 och de äldre fortsätter kl 19.30. Nyckelinnehavare till Breidablick skyttet: 
Kurt Blomqvist, Fjalar Eklund, Markus Jansson, Åke Jansson, Christoffer Eriksson, Joakim Eriksson och Lars-Göran 
Strömberg
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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 Miklaelsgården 
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. 

 

Efter jullovet börjar musikgrupperna i vecka 3 
 

 
KYRKIS  
 

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

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 
vikarierande barnledare Kia Wikstedt . Man anmäler 
sig på tel. 0400-944841.  
 

 

Efter jullovet börjar kyrkis i vecka 3. 
 
HERRLUNCH I FINSTRÖM 
 

I Mikaelsgården sista fredagen i månaden. Nästa 
gång den 26.1. 
 

 
 

GUDSTJÄNSTGRUPPEN 
 

Vi träffas för att planera och dela söndagarna 
under våren mellan oss tisdagen den 16.1 kl. 18.30 

i Mikaelsgården. Alla får komma med i gruppen. 
Ring till Jon, tel. 0400-951734 om du undrar något. 
 
 
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. 0457-
3613463 om du vill åka med.  
 

Efter jul börjar vi den 18.1. 
 
MIKAELSKÖREN 
 

I Mikaelsgården torsdagar kl. 19.30. Vårens första 
övning den 18.1. 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. Start 
den 18.1. Anmälan till  John-Adam Sjölund, tel. 
0457-3424723 
 
FÖRÄLDRA-BARNGRUPPERNA 
  

I Mikaelsgården tisdagar kl. 10.  
 

I  Geta församlingshem onsdagar kl. 10.  
 

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.  
t.f. kyrkoherde Alexandra Äng kan kontaktas när som helst och träffas också i Geta enligt överenskommelse. 
Ämbetsbetyg beställs från pastorskansliet i Mariehamn, tel. 5360. 
 

Kontaktuppgifter till personalen: 
t.f. kyrkoherde 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 
Konstnärlig ledare Julia Westerberg-Schindler: 0457-5301124 
Ekonomichef Gun Ljungström: 42650
Församlingsmästare Yvonne Eriksson: 040-5736700 
Fastighetsskötare David Husell: 0457-3799075 
Fastighetsskötare i Geta Roger Söderström: 0457-3424412 
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6.1   Ingen gudstjänst i Finström.  Se Geta till 
höger. 

 
 
 
 
 
7.1 kl. 11 Första söndagen efter trettondagen 
  Vårt liv är i Guds hand 
  Högmässa (N) 
  Jon Lindeman, Maria Sjölund, John-Adam 

Sjölund. Fest för dem som firat jämt under 
året. Kollekt: Den inre oasen 

 
14.1 kl. 13.30 Andra söndagen efter trettondagen 
  Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft 
  Mässa i Rosengård (N) 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. 
 
 
21.1 kl. 11 Tredje söndagen efter trettondagen 
  Jesus väcker tro  
  Högmässa (N) 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.  
  Kollekt: Ekumeniska rådet  
 
28.1 kl. 19 Fjärde söndagen efter trettondagen  
  Den oförtjänta nåden  
  Mässa med sånger från Taize (N)   
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt: 

Stiftsgården Lärkkulla   
 
4.2 kl. 11 Kyndelsmässodagen 
  Kristus, utstrålningen av Guds härlighet  
  Julnattsmässa (N) 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund, Kia 

Wikstedt, Kyrkisgrupperna medverkar.  
  Kollekt: Gemensamt Ansvar 
 
11.2 kl. 13.30 Fastlagssöndagen: 
  Guds kärleks offerväg 
  Mässa (N) i Rosengård 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.  
 
 
 
 
 
 

6.1 kl. 11 Trettondagen 
  Jesus världens ljus 
  Högmässa (N) 
  Jon Lindeman,  Maria Sjölund, John-Adam 

Sjölund. Fest för dem som firat jämt under 
året. Kollekt: Finska Missionssällskapet.  

   
7.1   Ingen gudstjänst i Geta. Se Finström till 

vänster.  
 
 
 
 
 
4.1 kl. 11 Andra söndagen efter trettondagen  
  Jesus uppenbarar sin gudomliga kraft  
  Högmässa (N) 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. 
  Kollekt: Finska Missionssällskapet  
 
21.1 kl. 13.30 Tredje söndagen efter trettondagen 
  Jesus väcker tro  
  Högmässa i Hemgården (N) 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund  
 
 
28.1 kl. 11 Fjärde söndagen efter trettondagen  
  Den oförtjänta nåden  
  Högmässa (N) 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund.  Kollekt: 

Stiftsgården Lärkkulla   
 
4.2   Ingen gudstjänst i Geta. Se Finström till 

vänster.  
 
 
 
 
 
11.2 kl. 11 Fastlagssöndagen: 
  Guds kärleks offerväg 
  Högmässa (N) 
  Alexandra Äng, John-Adam Sjölund. Kollekt: 

Kyrkans utlandshjälps katastroffond. 
 
 


