
  

 VårdöÊkommunkansli,Êtel.Ê47900 
öppetÊmåndag-torsdagÊkl.Ê9-15Ê 

e-post info@vardo.ax   
www.vardo.ax  

 

MaterialÊ llÊWårdöÊInfo:Ê 
llindfors@aland.net        NästaÊnrÊkommerÊ3ÊoktoberÊ2022ÊstoppdagÊ25Êsept. 

SAMHÄLLSINFORMATION 

ANNONSERÊ 
WÅRDÖÊ
INFOÊ2022 

 

KOMMUN- 
INVÅNARE OCH 
VÅRDÖFÖRE-
NINGAR      0,-ÊÊÊ 
 

FÖRETAG OCH 
SAMFUND I 
VÅRDÖ SAMT 
ÖVRIGA UTAN-
FÖR VÅRDÖ:    
♦  helsida 61,-
♦  halvsida  31,- 
♦  ¼ sida & 
mindre        21,-
♦  material e er 
stoppdag  +  21,- 

 

 
 

 

PRENUME-
RATIONÊÊ 

Via brev eller 
e-post,  
41,-/år 

 

Via hemsidan  
www.vardo.ax
ingenÊkostnad 

 
 

UTGIVNINGÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊ
som regel  

första post-
dagen varje 

månad.  
Finns även på  
www.vardo.ax 

 
 

INFO-
REDAKTÖRÊÊÊÊÊÊ

Lisbeth  
Lindfors, tel.  

0457 0537066 
 

ANNONS- 
MATERIALÊ

TILL 
llindfors@ 
aland.net 

   Nr 9  årgång 34 

 

 
ÅTERVINNINGSCENTRALEN  

I LISTERSBY HAR ÖPPET 1.4-30.9  
måndagarÊkl.Ê18-20Ê 

samt månadens  
sistaÊhelgfriaÊlördagÊ 

kl.Ê11-13 
 

ÅVCÊskötareÊtel.Ê041 444Ê2444 
_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê_Ê 

 

AVFALLSHANTERINGEN 
FÖRÊÄNGÖ,ÊBUSSÖ,ÊBERGÖ 

 

StortÊblandavfallÊochÊfarligtÊavfallÊ 
förs ll  

ÅlandsÊRenhållningÊiÊNorrböle,Ê 
öppet vardagar kl. 7.00-16.00 

 

AngeÊa ÊniÊägerÊenÊfas ghetÊpåÊ 
Ängö,ÊBussöÊellerÊBergö. 

 

 

 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN  
 

VÄGOMBYGGNADÊLÖVÖ 
Vårdö kommun bygger om 1 km av Öjvägen 
med förbindelse ll Lökviksvägen med en  
bygg d mellan augus  och november 2022. 
Tidvis kommer vägen a  stängas av under  
olika arbetsmoment och som längst en dag 
(dag d). De a meddelas på om möjligt på  
kommunens hemsida  
www.vardo.ax/anslagstavla  
och officiella facebooksida   
www.facebook.com/vardokommun  
 

Det finns möjlighet a  få e-post om  
dpunkterna ifall e-posten meddelas  
ll undertecknad. 

 

Kommuntekniker Fredrik Packalén  
tel. 47920 / fredrik.packalen@vardo.ax  

 

 
BYGGNADSTEKNISKA 

NÄMNDEN 
 

Byggnadstekniska nämndens 
följande möte hålls troligen  
måndagÊ19ÊseptemberÊ2022.Ê 
 

Handlingar ll ärenden som 
skall  behandlas på mötet skall 
vara bygg-nadstekniska nämn-
den llhanda senastÊmåndagenÊ
denÊ12ÊseptemberÊ2022. 

 

IÊårÊärÊdetÊ675ÊårÊsedan 
Vårdö första gången nämndes i skri . 

Det ska vi såklart fira på  

  
 

i regi av SNAP Kultur.  
 

Håll ögonen öppna på kommunens 
hemsida och i sociala medier för  

närmare informa on om program 
med mera. 
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KONTAKTUPPGIFTER 
VÅRDÖ KOMMUN 

www.vardo.axÊ 
 

KOMMUNKANSLIÊ tel. 47900 
Öppet måndag - torsdag kl. 9-15  
e-post: info@vardo.ax  
adress: Vårdöbyvägen 11, 22550 VÅRDÖ 
Kommundir. Erik Brunström-Granesäter 
 tel. 47990 eller 0457 3458 790 
e-post: erik.brunstrom-granesater@vardo.ax 
 

BIBLIOTEK tel. 47970 
Vik. bibliotekarie Hannamari Ruohonen 
Öppet sd. och torsd. kl. 13-16.30 & 18-20 
e-post: biblioteket@vardo.ax 
 

BYGGNADSKANSLI tel. 47920 
Byggnadsinspektör Fredrik Packalén  
månd. - onsd.  kl. 9-15  tel. 0457 3430 527  
e-post: fredrik.packalen@vardo.ax  
 

CENTRALKÖK  tel. 47980 
e-post: centralkoket@vardo.ax 
 

DAGHEMMETÊSOLBACKEN 
Föreståndare Marie Lundell   tel. 47940 

        eller 0457 3456 368  
e-post: marie.lundell@vardo.ax   
 

FASTIGHETSSKÖTSEL 
Ledande fas ghetsskötare Paul Grüne 
  0457 3458 088  
Fas ghetsskötare Jan Holm  040 5946 705 
 

FRITIDSHEMÊÊÊÊÊÊÊÊ tel. 47930 
Fri dshemsledare Siv Grönvall-Diederichs 
 

SKOLA tel. 47960 
Föreståndare Jens Andersén 
e-post: jens.andersen@vardo.ax  
 

KST(KOMMUNERNAS SOC TJÄNST) tel.Ê532Ê800Ê 
 

STRÖMSGÅRDENÊÊ tel. 47950 
äldreomsorgsledare Camilla Sjövik 
 tel. 0457 3459 302  
e-post: aldreomsorg@vardo.ax    

 

 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 
SOLIGAÊHÖSTHÄLSNINGARÊ 
FRÅNÊBIBLIOTEKET! 
 
 

Härliga, e erlängtade  

startarÊ sdagenÊ6Êseptember! 
Välkommen med, det finns plats  
för alla som vill umgås och ha  
det trevligt. Biblioteket bjuder på  
kaffe/te samt kaka som kockarna  
på Strömsgården så duk gt bakar för oss.  
S ckcaféÊblirÊpåÊ sdagskvällarÊkl.Ê18-20. 
 
I biblioteket pågår två utställningar: 
 
 

Utställningen är byggd kring boken ”Jag lever 
än! 12 berä elser från Lumparland” med 
Grete Sneltvedt som projektledare och ini a-

vtagare. Utställningen består av fotografier 
av Marcus Boman samt konstverk av Eva Ma-
ria Mansnerus inspirerade av historier i 
boken. Man kan si a i fåtöljen och läsa ige-
nom boken eller även lyssna på gestaltningen 
av berä elserna läst av Grete Sneltvedt. 
Utställningen finns i biblioteket ll 29.9.2022. 
 

 

Utställningen består av ca 30 exem-
plar av Runar Salminens konst som 
Mari-Ann Åkerblom har donerat ll 
Vårdö kommun sommaren 2022. 
Dona onen består bl.a. av gubbar, 
ve ar samt poli skt lagda statyer 
från Hiroshima-serien.  

 

HöstensÊbokbeställningarÊ 
ärÊpåÊgångÊ–ÊmanÊhi arÊnågotÊ
ny ÊvarjeÊgångÊmanÊkikarÊin!Ê 
 

Välkommen  
till ditt bibliotek! 
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Anmäl dig redan idag! 

 

GEOCASHING MED BOSSE 
Onsdag 14.9 kl. 18-21.15  
 

SVAMPSÖKNING MED HUND  
Lör-sön  17-18.9 kl. 10-12.15  
 

MOTORSÅGSKURS för nybörjare 
24.9 kl. 9-13.15.  
 

STICKA ÅLANDSTRÖJAN 
Fre, lör  23-24.9, 22.10, 19.11  
fredag kl. 18.30-20 lördagar kl. 11.30-15.45   
 
Välkommen på höstens nyhet:  
Teckningskurs på distans!  
Kursen är till för dig som är nyfiken på  
att lära dig teckna och passar både ny-
börjare och redan erfarna tecknare.  
Kursen inleds tisdag 6.9 med en när-
studieträff och avslutas den 22.11.22. 
Mer info i katalogen, kurs nr 7012. 
 

Anmälan omgående till Medis Mariehamn. 
  
Mera information om kurserna finns  
i katalogen som du fått i din postlåda. 
 

Anmälan så snart som möjligt men  
senast 2 veckor innan kursstart  
till kontaktperson Lisbeth Lindfors  
tel. 0457 0537 066 / llindfors@aland.net  

Vårdö 22 

 

BUTIKS-
TUREN 

körs på fredagar 
 

FrånÊListersbyÊstartÊÊkl.Ê10.Ê 
bokasÊviaÊBomansÊtaxi,Ê 
tel. 47742, 0400 892 142  

 

FrånÊSimskäla, 
bokasÊviaÊKatarinasÊtaxiÊ 

tel. 0400 605 381 

 

KOMMUNDIREKTÖREN 
~ har ordet ~ 

 
 

Sommaren 2022 får sägas ha varit ovanligt solig, 
varm och torr på våra skärgårdsomslutna öar och 
turister och sommargäster har börjat hi a llbaka 
e er de senaste årens covid-restrik oner. Som bevis 
på de a konstateras bland annat a  gästboken vid 
rastplatsen in ll bron blev fulltecknad innan somma-
ren ens nå  si  slut. Kommunen har nu även få  
fram nya info-tavlor som dock arbetas vidare något 
litet med innan allt är helt klart.  
 

Under sommaren har det varit ovanligt stor rörlighet 
i kommunens hyresbostäder med in- och u ly ning 
och byte av lägenhet med mera, och som det ser ut 
just nu kommer vi a  få åtminstone en lägenhet  
ledig av en sådan typ som inte e erfrågas av någon 
av de personer vi har i bostadskö. Vid intresse för 
hyra av lägenhet kan man lämna intresseförfrågan 

ll kommunkansliet. 
 

I år är det 675 år sedan Vårdö första gången nämn-
des i skri . Det ska förstås uppmärksammas vid  
Vårdödagen, som i år äger rum på en lördag, den  
10 september, i regi av SNAP Kultur. Vi ber er hålla 
ögonen öppna på kommunens hemsida och i sociala 
medier för mer informa on om program mm. Även 
den tradi onella Skärgårdsmarknaden äger sedan 
rum senare i höst.  
 

Kommunstyrelsen har ha  e  första möte e er  
sommaren och semesterperioden och då behandlat  
i huvudsak budgetrelaterade frågor samt diverse  
utlåtanden på remiss. I början av september hålls  
e  budgetseminarium för ledande tjänstemän och 
poli ker varvid förutsä ningarna, önskemålen och 
behoven för de kommande åren diskuteras. Inget 
fullmäk gemöte hålls dock nu i september. 
 

Kommunledningen har även ha  en träff med land-
skapets infrastrukturminister Chris an Wikström  
och diskuterat all från broförbindelse ll skyltning 
av befintliga vägar, via linfärjor och skärgårdstrafik. 
Kommunens fullmäk ge har sedan i höstas givit  
tydligt u ryck för viljan a  få en bro utredd och e  
bygge igångsa , men någon sådan utredning finns 
inte ännu i landskapets budget.  
 

Vårdö kommundirektör har för övrigt gå  och gi   
sig under sommaren och i anslutning ll det lagt sig 

ll med e  andra e ernamn enligt nedan.  
 

Med vänliga hälsningar,  
Erik Brunström-Granesäter,  kommundirektör 
www.vardo.ax   +358 457 3458 790 
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Vi spelar  

BOULE UTE 
på boulebanan i Strömsby 
söndagar kl. 18 
när/om vädret tillåter. 

 

ALLA VÄLKOMNA! 
 

Vill du veta mer?  
Kontakta Christa Evans,  

tel. 040 5905 215 

 
Vårdö FBK  
 

 
Vårdö FBK kommer och 
övar med motorsprutan 

på Simskäla  
den 19 september 2022 

ca kl. 19.30. 
 

Alla välkomna med! 

 

Lådracet 2022 
 

Augusti månads vinnare: 

 

Listersby  Juanita Fagerholm 
Mickelsö  Annsan Weckman 
Sandösund  Nils Antman-Silvander 
Simskäla  Ellen Sjölund 
Vargata   Malin Olofsson 

 

Grattis till vinnarna! 
 

Nu är en underbar tid att promenera och 
cykla för att se och uppleva vår fina ö! 
Tag med familjen, släkten, vännerna eller 
grannen på en tur någon av Folkhälsans  
lådor.  
 

Skriv datum, namn och telefonnummer  
i häftet så deltar du i utlottningen varje  
månad den 24:e. 
 

Lådorna är uppe till 25 september 2022! 
 

Trevlig höst! 
 

önskar Folkhälsan på Vårdö r.f. 

VårdösÊhuvudkontor 
 
Jag välkomnar både gamla och nya kunder!  
 

I höst och vinter kommer jag i huvudsak att 
jobba tisdagar och fredagar på Vårdö, övriga 
dagar är jag på Salong Strix i Godby Center. 
Jag är dock flexibel så är du ute i god tid får 
du en tid som passar dig 😊 
 

Följ gärna min facebooksida "Vårdös Huvud-
kontor", där uppdaterar jag varje vecka om 
lediga tider.  
 

Boka din tid per telefon  040 8436 153  
eller via Facebooksidan. 
 

Vi ses! / Malin Olofsson 
 

Vårdös 
huvudkontor 

Skolorn  ha  börja ! 
S  up   trafike ! 
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ONSDAGAR i 
GRUNDSUNDA 

 

1.6-30.9.2022  
KL. 12-21 *)  

Övriga tider efter telefonkontakt 
 

Wennströms 
lanthandel 
tel. 018-47777,  
0400 714 866 
 

Lasse Erikssons 
fartygsmuseum  
tel. 018-47626,  
0457 3828 459 
 
*) med reservation för  
eventuella åldersförhinder.  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
Annas shop 
Endast enligt tidsbokning 
tel. 018-47735 
alt. 040 9649 351  

 

Vårdö 
 
 

Förenings 
 

MÖTE 
 

hålls hos Birgitta Manners 
på stugan, torsdagen den 

8.9.2022 kl. 18. 
 

  Nya och gamla medlemmar 
hjärtligt välkomna! 

Södra Vårdö Ungdomsförening 

Böljan R.F. håller öppet hus 

LOPPIS 

KAFFEFÖRSÄLJNING 
LördagÊ3ÊseptemberÊ2022Êkl.Ê11-17 
 

Solhult 
Mickelsövägen 61-75 
22550 VÅRDÖ 
 
 
Hoppas vi ses! 
Med soliga hälsningar från styrelsen 

 

 
Vårdö 

jaktvårdsförening 
ordnar 

  

JAKT- 
KORTS- 
KURS  

 

på Vårdkasen,  
följande datum i oktober 2022:  
3.10, 5.10, 10.10, 12.10  
samt kursprov 19.10 kl. 19-21. 
 
Bindande anmälan görs till  
Fanny Sjögren senast 15 september  
per sms till telefon 0457 34 28 636. 
 

Välkomna! 
 

    Styrelsen 



6 

 

 

ONLINE-TRÄFF MED  
FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD!  
Vi kommer hålla femte tillfället 28.9.2022 kl.18:30-19:30, och har denna gång bjudit in föreläsa-
ren Harriet Bodö från Worklandia Ab. Under detta tillfälle har du möjlighet att lära dig om själv-
ledarskap – vilket är en nyckelfaktor för ett framgångsrikt och hållbart företagande. Självledar-
skap handlar om att veta vart man är på väg, hitta sina egna vägar framåt och hitta rätt balans 
mellan företagandet och fritiden. Att kunna leda sig själv är ett krav för att orka vara företagare 
och för att vara företagare på ett hållbart sätt. Du får med dig konkreta verktyg till ditt dagliga 
företagande.  
Kursen är en del av projektet Rural Lifestyle.  
 
Anmäl dig senast 27.9.2022 på adressen info@skargarden.ax, så skickar vi videolänken till dig!  

VI SES ONLINE! 

 

Vårdö Marthornas höstdag   
på Seffers Hembygdsgård lördagen den 17.9.22  kl. 12-16      

  

Välkommen och bekanta dig  
med otroligt vackra och fina handarbeten i form av gamla kläder, virkade spetsar,  
broderade lakan, borddukar mm. De är utställda i Seffers storstuga. Dessa skatter har 
funnits i kistorna på Seffers i många år - nu är det dags att ta fram dem och visa hur 
mycket kunskap, flit och många timmars kvinnoarbete som ligger bakom dessa alster. 
  

Försäljning  
av grönsaker, limpor, hemvete, bullar, karelska piroger, olika sorters kakor, kåldolmar, 
sockerfritt godis, kolabitar, smörgåsgurka, fårskinn, hemlagade ljus mm.  
  

Kaffeservering med pannkaka, bullar  och annat hembakt 
  

Lotteri 
  

Loppis med bl.a. julpynt och andra ”juliga” saker! 
  

Kontant betalning (helst) hos försäljarna.  
Kaffeservering, loppis och lotteri går att betala med bankkort 

  

Välkommen! 
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VÅRDÖ KAPELLFÖRSAMLING 
 

FÖRSAMLINGSUTFÄRD TILL 

FÖGLÖ 
SÖNDAGEN DEN 4.9 

 
Vi åker till Föglö där vi deltar i högmässan, 
äter på Carlsro och ser oss omkring. 
 
Program: 
9.00 buss från Vårdö. Det går bra att stiga på i 
Sund längs vägen. 
12.00 Högmässa i Föglö, kyrkkaffe. 
Guidad rundtur på Föglö 
16.00 Middag vid Carlsro 
18.30 Skarven går från Degerby 
 
Resan inkl. mat kostar 40 euro. Anmälan till 
diakon Maria Sjölund, tel. 0457-3613463 
senast den 1.9. 

 
 

MUSIK I 
SOMMARKVÄLLEN 

 
I VÅRDÖ KYRKA DEN 2.9 KL. 19 
 
Det bjuds på allsång, solosång, duetter, 
trumpet och orgelmusik. 
 
Medverkar gör Elin Lindholm, Saga Lindholm, 
John-Adam Sjölund och Maria Sjölund. 

 
FÖRSAMLINGENS GRUPPER SOM STARTAR I HÖST 
Här listas ett urval av församlingens verksamhet, främst det som sker i Vårdö. Information om 
verksamheten i Finström, Geta och Sund finns på norraalandsforsamling.ax. 
 
KYRKIS I VÅRDÖ 
 
 

I Församlingshemmet torsdagar efter skolan. Kyrkis 
är lek, pyssel, sång. Vi utformar verksamheten 
utgående från gruppens intressen. Ledare är Emma 
Björklund. Vi börjar den 8.9. Anmälan till Denise 
Andersson tel. 040-8433830 eller på 
norraalandsforsamling.ax. 
 

KÖREN SPIRIT I SUND 
 

Kör med ungdomligare repertoar som övar i Sunds 
församlingshem på torsdagar 17.30-19.30. 
Körledaren John-Adam Sjölund ger närmare 
upplysningar, tel. 045 734 51977  
 

FÖRSAMLINGSLUNCH I VÅRDÖ 
 

I församlingshemmet onsdagen den 14.9 kl. 12. 
Samvaro och mat. Diakon Maria Sjölund berättar 
mera, tel. 0457-3613463. Observera att datumet 
var fel i förra bladet. 
 

DIAKONINS DAG 
 

Sopplunch med lite program i Jomala Olofsgården 
den 1.9 kl. 12, med anledning av diakonins 150-
årsjubileum i Finland. Kostar 5 euro. 

SKRIFTSKOLAN  
 

Skriftskolan börjar med inskrivning:   

mån. 5.9 kl. 19 i Geta församlingshem 
tis. 6.9 kl. 19 i Finström, Mikaelsgården 
mån. 12.9 kl. 19 i Sunds församlingshem 
tis. 13.9 kl. 19 i Vårdö församlingshem 
 

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.  
 

FAMILJEKAFÉ 
I FÖRSAMLINGSHEMMEN PÅ NORRA ÅLAND 
 

Mikaelsgården i Finström tis. kl. 10. Start den 13.9. 
 

Sunds församlingshem tis. kl. 10. Start den 6.9 
 

Geta församlingshem ons. kl. 10. Start den 14.9. 
 

Vårdö församlingshem ons. kl. 10. Start den 7.9 
 

Sång och fika för föräldrar och barn. Ledare: 
Diakon Maria Sjölund och diakoniassistent Emma 
Björklund.  
 

MISSION OCH MOTION 
 

Torsdagen den 15.9 kl. 13. Samling vid Vårdö kyrka. 
Sedan varannan vecka. 
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F I N S T R Ö M  S U N D G E T A V Å R D Ö 
  
Söndagen den 4.9 firar vi ingen gudstjänst i våra egna kyrkor, utan åker på församlingsu ärd ll Föglö 
och firar gudstjänst där. Se skild annons om u ärden.  
 
  11.9 kl. 11 

Fjortonde söndagen 
e er pingst 
Högmässa 
Ingrid Björkskog,  
John-Adam Sjölund. 

11.9 kl. 11 
Fjortonde söndagen 
e er pingst 
Högmässa 
Jon Lindeman,  
Johanna Evenson. 

  

18.9 kl. 11 
Femtonde söndagen  
e er pingst 
Högmässa 
Ingrid Björkskog,  
Johanna Evenson 

    18.9 kl. 11 
Femtonde söndagen 
e er pingst 
Högmässa 
Ou  Laukkanen,  
Marina Sapronova 

25.9 kl. 19 
Sextonde söndagen  
e er pingst 
Mässa med sånger från 
Taizé 
Ingrid Björkskog,  
Johanna Evenson. 

25.9 kl. 11 
Sextonde söndagen 
e er pingst 
Interna onell hög-
mässa 
Ou  Laukkanen,  
John-Adam Sjölund. 

25.9 kl. 11 
Sextonde söndagen 
e er pingst 
Högmässa 
Ingrid Björkskog,  
Johanna Evenson. 

  

2.10 kl. 11 
Mikaelidagen 
Högmässa 
Mikaelskören medverkar. 
Vi sjunger den medel da 
Mikaelssekvensen från 
Finström. Åsa Ringbom 
berä ar e er mässan. 

    2.10 kl. 11 
Mikaelidagen 
Högmässa 
Ingrid Björkskog,  
John-Adam Sjölund. 

  9.10 kl. 11 
Artonde söndagen. 
e er pingst 
Högmässa 
Ingrid Björkskog,  
John-Adam Sjölund. 

9.10 kl. 11 
Artonde söndagen 
e er pingst 
Högmässa 
Jon Lindeman,  
Johanna Evenson. 

  

norraalandsforsamling.ax 

G U D S TJ Ä N S T E R  I  S E P T E M B E R  2 0 2 2  
Norra Ålands församling 
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En fiktiv dokumentär – en talkshow – en satirisk cabaret. En intressant berättelse och en rolig teaterföre-
ställning om en av Ålands största märkeskvinnor - och om de 45 första kvinnorna i Ålands Lagting.  
 

”JagÊskaÊskrivaÊenÊtextÊsomÊpresenterarÊdenÊendaÊkvinnligaÊlagtingsledamotenÊiÊÅlandsÊförstaÊlagtingÊförÊ
enÊbredareÊpublik.ÊFanny,Êalltså.ÊDetÊjagÊförstÊavÊalltÊmärkerÊattÊdetÊinteÊallsÊbörjarÊdär,ÊvidÊÅlandsÊförstaÊ
lagtingsvalÊochÊsjälvstyrelsen.ÊDetÊbörjarÊmycketÊtidigare,ÊochÊFannyÊärÊingenÊduvungeÊnärÊhonÊblirÊinvald.Ê
HonÊharÊlevtÊettÊriktÊochÊspännande,ÊochÊocksåÊpolitisktÊuppoffrandeÊlivÊiÊfleraÊårÊredanÊnärÊviÊkommerÊsåÊ
långtÊiÊhistorienÊsomÊtillÊårÊ1922.ÊFannyÊöverraskarÊmigÊgångÊpåÊgång.ÊHonÊärÊsåÊmycketÊmerÊänÊdetÊjagÊ
fåttÊveta;Êhemslöjd,ÊhushållsskolaÊochÊförstklassigÊdjuravelÊiÊallÊära,ÊmenÊdetÊärÊFannysÊpersonligaÊmodÊ
ochÊintegritetÊsomÊärÊsärskiltÊimponerande.ÊIÊmångaÊfrågorÊvågarÊhonÊståÊförÊsinaÊpersonligaÊsynpunkterÊiÊ
såvälÊblåsväderÊsomÊmotvind.ÊÄnnuÊiÊdag,ÊmerÊänÊ75ÊårÊefterÊhennesÊdöd,ÊkännsÊhennesÊåsikterÊmångaÊ
gångerÊrelevanta.”        CarinaÊKarlsson 
 

Text  Carina Karlsson & Pekka Sonck.      I rollerna Therese Karlsson & Gun Sjöroos 
Musiker Greta Sundström & Nicklas Lantz     Regi  Pekka Sonck. 
Tonsättning Nicklas Lantz     Scenografi Ulrika Kjeldsen      
Producent Marika Sundqvist 
 

Föreställningen är cirka 75 minuter utan paus.  #åland100  

 

TYCKERÊDUÊOMÊATTÊHANDARBETA? 
800 virkade och s ckade kramdjur har sedan 2017 skänkts ll  
Ålands Centralsjukhus’ barnavdelning för a  delas ut ll barn  
som har en jobbig d på sjukhuset. 

 

I föreningen Vårt hjärtas regi finns en handar-
betsgrupp som träffas 1 gång/ månad. Då ut-
byter vi ideér, handarbetar, fikar och har trev-
ligt. Vi träffas i Handicampens lokaler på Skar-
pansvägen i Mariehamn (6.9, 4.10, 1.11 och 
29.11 kl 19). Föreningen bekostar materialet 
och bjuder på fika. 
Nu hoppas vi a  det finns intresse för en 
”filial” på norra Åland. 
 
 

Vi träffas måndagÊ3ÊoktoberÊklÊ15ÊiÊGodbyÊbibliotek. Ta med virknål eller s ckor. Vi har mönster, garn 
och fika. 

 

-ligt välkomna! 
 

Kontakta verksamhetsledare Catrin Schönberg  Mobil: 0457-342 83 00 eller mail: info@hjarta.ax   
eller Philippa Dunderfelt 040-745 55 28 för mer info. 
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SalladsbordÊallaÊdagarÊutomÊsoppdagar!ÊÊ   
 

Obs! Viss reserva on för förändringar  i menyn beroende på llgång på råvaror.  

Sign    Smaklig måltid!   Köket tel. 47980 

Strömsgårdens 
boendesÊma der: 
Lunch       kl. 11.30 
Middag    kl. 16.00 
Kvällsmål kl. 19.00 

BeställningÊ 
avÊlunch:  
-kryssa i listan,  
-skriv under,  
-klipp ur  
-lämna in den  

ll Centralköket 
 

tel.Ê47980 

1 Torsdag 1 Dagens fisk 
2 Fredag 2 Kycklinggryta 
3 Lördag 3 Lax i ugn & dessert 
4 Söndag 4 Höstig köttgryta & dessert 
5 Måndag 5 Maletköttsås 
6 Tisdag 6 Ugnskorv 
7 Onsdag 7 Dagens fisk 
8 Torsdag 8 Höstig purésoppa & dessert 
9 Fredag 9 Lasagne 
10 Lördag 10 Flunderrullader i gräddsås & dessert        Vårdödagen 
11 Söndag 11 Fläsksås potatis & dessert 
12 Måndag 12 Risotto 
13 Tisdag 13 Kalops, ris/potatis 
14 Onsdag 14 Dagens fisk 
15 Torsdag 15 Potatispurjosoppa & dessert 
16 Fredag 16 Kycklingfilé, ris 
17 Lördag 17 Panerad fisk, kallsås, potatis & dessert 
18 Söndag 18 Grisfilébiffar i sås, potatis & dessert 
19 Måndag 19 Makaronilåda 
20 Tisdag 20 Skinksås 
21 Onsdag 21 Dagens fisk 
22 Torsdag 22 Korvsoppa & dessert 

23 Fredag 23 Schnitzel, sås, potatis 

24 Lördag 24 Janssons frestelse & dessert 

25 Söndag 25 Köttbullar, sås, potatismos & dessert 

26 Måndag 26 Kycklingpastalåda 

27 Tisdag 27 Korvsås, potatis 

28 Onsdag 28 Dagens fisk 

29 Torsdag 29 Fisksoppa & dessert 

30 Fredag 30 (D,Sk) Tacos  (S) Tacopaj 

1.10 Lördag 1.10 Stekt sik & dessert 

2.10 Söndag 2.10 Levergryta & dessert 


