
  

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

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

 

MaterialÊ llÊWårdöÊInfo:Ê 
llindfors@aland.net        NästaÊnrÊkommerÊ1ÊdecemberÊ2022ÊstoppdagÊ25Ênov. 

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 11  årgång 34 

 

KOMMUNDIREKTÖREN 

~ har ordet ~ 
 

             Sidan 3 
 

OBS! 
HjärtstartarenÊpåÊSimskälaÊ

harÊfly ats 
från färjstugan och 

finnsÊnuÊpåÊutsidanÊavÊ 
ishuset,ÊÖsterövägenÊ4.Ê 

 
VÅRDÖ  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

sammanträder onsdagen den 
16ÊnovemberÊ2022 

kl. 19.00 på kommunkansli.  
 

Anders Englund,  
kommunfullmäk ges ordf. 

 

 
SKÖTAREÊÅTERVINNINGSCENTRAL 
Vårdö kommun söker skötare ll 
återvinningscentralen i Listersby.   
 

Återvinningscentralen håller öppet  måndagar  
kl. 18-20 och sista lördagen i månaden kl. 11-13 
under den 1 april – 30 september, övrig d av 
året mot beställning.  
 

I medeltal är arbetet 3 mmar/vecka och innebär 
mo agning och registrering av inkommet avfall 
från fas ghetsägare inom kommunen. 
 

IntresseradÊavÊarbetet?ÊÊ 
Kontakta kommuntekniker Fredrik Packalén 
tel. 47920 / e-post: fredrik.packalen@vardo.ax   
 

Intresseanmälan kan inlämnas av både  
sådana som kan tänka sig manställning  
och av företagare som vid intresseanmälan 
kan lämna begärt marvode.  

 

Fast bosatta 
VATTENABONNENTER 

 

LämnaÊinÊhöstensÊmätarställningÊ 
om du inte redan gjort det. 

 
FÖRTROENDEVALDA! 

Lämna in 

SKATTEKORTEN 
ll kommunkansliet  

senastÊonsdagÊ7.12.2022 
om ni vill undvika en högre försko sinnehållning. 
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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 

 
  BIBLIOTEKET 
    BJUDER PÅ 
     HÖSTMYS 
Ê 

 

   fortsä er som vanligt på  
   sdagskvällarÊkl.Ê18-20. 
 

Välkommen med, det finns plats för  
alla som vill umgås och ha det trevligt! 

Biblioteket bjuder på kaffe/te samt kaka  J 
 
Sam digt kan man beundra Vårdöska er  

 

Dona onsutställningen visas  
i Alandica-rummet ännu i  
november. Dona onen, ca 30 
verk, består bl.a. av gubbar, 
ve ar samt poli skt lagda  
statyer från Hiroshimaserien.  

 
Biblioteket har 
även få  in två 
lånedatorer 
med internet-
anslutning,  
TackÊGHS! 
 
Massor med nya spännande kapitel-
böcker för mellanåldersbarn! Passar ll 
exempel för Halloweenläsning  J  

 

ÖvrigaÊnyheterÊiÊbiblioteket,Ê 
seÊnästaÊsida.Ê 

 

Välkommen  
till ditt bibliotek! 
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HÖSTNYHETERÊIÊBIBLIOTEKET 
 

Mikael Karlsson Konsten a  hugga träd och 
 ha skogen kvar 
K-G Olin En ny värld del 2 
Paul Svensson SåsAtlas: hällbar njutning 
Elina Backman När spåren försvinner 
David Baldacci Passageraren 6:20 
Victoria Björn Blomqvist   Fjället ger s ll 
Kim Faber & Janni Pedersen Blodband 
Peter James Hi a dem döda 
Samuel Karlsson Sommarmord 
Lars Kepler Spindeln 
Anders de la Mo e Bortbrytaren 
Frida Skybäck Svar ågeln 
Karin Smirnoff Havsörnens skrik 
Viveca Sten Botgöraren 
Lucy Diamond: Midna slö et 
Åsa Hellberg Inte utan min syster (del 1 i 
 Systrarna från Fjällbacka) 
Åsa Liabäck Medan snön faller i Ådala 
 (del 3 i serien) 
Jojo Moyes Silverviken 
Helen Paris Bland hi egods och vilsna 
 hjärtan 
Inger Frimansson Flyktdjur 
Daniel Gustafsson Fine de Claire 
Jona Elings Knu son Ka jakten 
Annie Ernaux Omständigheter 
Ulf Nilsson En liten bok om konsten a  
 dö 
Petra Rau ainen E  land av snö och aska 

 
BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

 

Byggnadstekniska nämnden beviljade föl-
jande byggnadslov den 24 oktober 2022: 
 

- nybyggnadÊavÊfritidshusÊpåÊDrakåsaÊ1:31Ê 
ÊÊiÊVargata 
-ÊrivningÊochÊåteruppbyggnadÊavÊbåthusÊ 
ÊÊÊpåÊsamfälligtÊområdeÊ876:1ÊpåÊBergö. 
 

Byggnadstekniska nämndens följande  
sammanträde hålls troligen måndagenÊ 
denÊ21ÊnovemberÊ2022.  
Handlingar för ärenden som skall behandlas 
under mötet bör vara byggnadskansliet ll-
handa senastÊ14ÊnovemberÊ2022. 

 

 

KOMMUNDIREKTÖREN 
~ har ordet ~ 

 

Nu under hösten bereds som bäst nästa års budget. 
Liksom för de flesta av Ålands kommuner är Vårdös 
ekonomiska läge synnerligen ansträngt och spar-
samhet nödvändig. Kostnaderna för lagstadgad  
service ökar med höjda lagkrav, lönerna höjs enligt 
pågående avtalsförhandlingar och priserna ökar på 
framförallt livsmedel och energi såsom bränsle, el 
med mera. Varken ska eintäkternas eller landskaps-
andelarnas utveckling räcker för a  kompensera för 
dessa kostnadsökningar. Enligt budgetdirek ven 
kommer delvis därför även kommunens avgi snivåer 
a  ses över, sam digt som kostnaderna måste hållas 
nere för annat än det mest nödvändiga. 
 

För innevarande år är det budgeterat för e  bety-
dande undersko  (-313.000 €). Budgeten följs än så 
länge väl. E er årets tredje kvartal har bara 71 % 
av budgeterade dri skostnader men hela 76 % av 
budgeterad finansiering förverkligats. Enligt preli-
minära prognoser finns dock risk för överskridningar 
inom flera olika verksamhetsområden och därmed 
också för kommunen som helhet, ll följd av bland 
annat den skenande infla onen som drabbar oss 
alla.  
 

I kommunstyrelsen har därutöver beslut tagits om 
ändring av barnomsorgsavgi erna från 1.8.2022, 
enligt KS § 104/19.10.2022.  
 

Kommunstyrelsen har även avge  en del utlåtanden, 
bland annat kring förslag ll ”anpassad kommunal 
avfallshantering”. Kommunen konstaterar där a  
juridiska och ekonomiska förutsä ningar saknas  
för åländska kommuner a  delta i insamling av skilt 
utsorterat återvinningsavfall innan det finns en av 
producenterna ordnad och bekostad återvinning  
av detsamma. Kommunen kan därför se sig tvungen 
a  helt eller delvis upphöra med separat insamling 
av ll exempel papper och förpackningar av kartong 
med mera. 
 

Nämnderna bereder som bäst sina budge örslag 
som sedan behandlas vidare i kommunstyrelse och  
-fullmäk ge. Kommunfullmäk ge sammanträder 
härnäst onsdag (OBS: avvikande veckodag!) den  
16 november och behandlar då bland annat ska e-
satserna för nästa budgetår.  
 

TrevligaÊhös derÊönskasÊerÊalla! 
 

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

 

LAGRINGSSTÖDÊFÖR 
TRÄDGÅRDSPRODUKTER 
Lagringsstöd för trädgårds- 
produkter kan sökas i e-tjänsten Vipu under den  
1-16.11.2022. I ansökan uppges lagervolymerna 
enligt situa onen per 1 november. 
Stödbeloppet beräknas u från genomsni et av  
lagervolymerna i november och december.  
Anmälan om december månads volymer öppnas  
i Vipu den 15.12.2022 och stängs den 31.1.2023. 
Den som vill kan for arande göra ansökan på pap-
persblanke . Ansökningsblanke  228 samt blanke  
228B för anmälan om december månads lager-
volymer kan skrivas ut från Livsmedelsverkets 
webbplats alterna vt fås från lantbrukskansliet. 
Blanke erna inlämnas ll statens ämbetsverk på 
Åland. Inlämnings den för ansökningsblanke  228 
utgår 16.11.2022 och för anmälningsblanke  228B 
den 31.1.2023. 
 

DJURSTÖDENÊ2023 
Stödvillkoren för djurstöden 2023 kommer a  änd-
ras. Bekanta dig gärna med villkoren som inom kort 
e er a  förfa ningarna blivit godkända hi as på 
Livsmedelsverkets hemsida.   
Ansöknings den för 2023 års djurstöd blir i början 
av året. Håll utkik så a  du inte missar stöden! 

Syns i trafiken! 
 

Använd reflex! 

 
SNÖPLOGNINGÊ2022-2023 
Fastbosa a Vårdöbor som har ha  snöplog-
ning förra säsongen och fortsä ningsvis 
önskar få infart/väg plogad behöver 
ej meddela de a. 
 

Önskar ni beställa eller avbeställa snöplog-
ning inkommande vinter så skall de a med-
delas senast den 24 november  2022 ll 
Vårdö kommunkansli tel.47900 eller e-post: 
info@vardo.ax  
Taxan för snöplogning är för säsongen  
180€ och för folkpensionär 120€. 
 

FASTIGHETSÄGAREÊ 
som har snöplogning inom Vårdö kommun 
bör uppmärksamma följande: 
 

FörÊa Êunderlä aÊframfarten 
 med snöplog och traktor uppmanas alla som 
har kommunal snöplogning a  märka ut sina 
privata infarter med plogpinnar. Det är även 
vik gt a  större stenar vid vägkanterna 
märks ut så a  inte den som u ör snöplog-
ningen riskerar a  förstöra sin utrustning  
på grund av fasta hinder under snön. Kvistar 
och grenar ll en höjd av 3,5 m skall också 
röjas undan. 
 

Bris älligtÊutmärktaÊinfarterÊplogasÊinte! 
 

Kommunen plogar när det är minstÊ7ÊcmÊsnö. 
Om det blåser och driver igen kan det plogas 
vid mindre snömängder. 
 

Snöplogningen sköts  
enligt nedan: 
 

Sandö,ÊVargata,ÊTö öÊochÊMickelsö 
 Sven Sjölund  tel. 0457 5267 260 
 

Listersby,ÊGrundsunda,ÊÊVårdöby,ÊLövöÊ 
ochÊStrömsby; 
 Andreas Wiman tel. 040 8288 816 
 

SimskälaÊ 
 Paul-Mårten Sjölund tel. 0400 723 550 
 

Ängö/BussöÊ 
 Vidar Häggblom tel. 040 5281 828. 

 

Företagsam Skärgård bjuder in  
till online- träffar! 

 
8.11 kl. 10:00-11:00: Slutseminarium 
av projektet Ö för Ö. Konceptet Ö för Ö  
är en framgångsrik metod för effektiv 

samverkan och lokal delaktighet i  
skärgårdsregioner. 

 
23.11 kl. 18:30-19:15: Reseberättelse 
från Hennas resa till Japan och Sydkorea. 

Henna berättar om asiaternas 
resetrender och deras förväntningar 

på resor till Åland. 
 

Anmälan till 
henna.koski@skargarden.ax 
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och 

 
 

i Vårdö håller 

HÖSTMÖTE  
  

måndagÊ21ÊnovemberÊ2022 
kl.Ê18.30ÊiÊskolansÊmatsal. 

 

Stadgeenliga ärenden 
 
 

Välkomna! 
 

Styrelserna 

 
 

Vårdö 
Marthaförenings 

 

NOVEMBERMÖTE 
hållsÊhosÊBenita 
på Lökviksvägen 38 

torsdagenÊ17.11.2022 
kl. 18.30 

 

  Välkomna! 
 -både nya och gamla medlemmar! 

 
 

I vissaÊsituationerÊkanÊdetÊvaraÊriktigtÊsvårtÊatt 
fåÊpengarnaÊattÊräckaÊredanÊtillÊdetÊallraÊnödvän-
digaste.ÊÄvenÊhärÊpåÊÅland.ÊDärförÊdriverÊRäddaÊ
Barnen,ÊMariehamnsÊförsamling,ÊMissionskyrkan,Ê

PingstkyrkanÊochÊSocialmissionenÊprojektet 
MatbankenÊtillsammans. 

 

Matbanken 
ärÊvidÊVårdöbutiken  
ochÊsamlarÊinÊtorrvarorÊochÊÊ 

frysvarorÊ 

fredag 
18.11.22  
kl. 13-16 

 

 
AllaÊkanÊviÊhjälpaÊtillÊlite! 

 

Tack för 
ditt stöd! 

 
De åländska Ukraina-volontärerna 
planerar att fara till Ukraina med  
ytterligare en hjälpsändning före jul 
och man önskar bland annat ylle-
sockor till de ukrainska soldaterna. 
  
Vill du vara med och bidra och 

stickaÊettÊparÊsockorÊ 
stl.Ê39-45/46 
 
Man kan föra dem 
till Vårdö bibliotek  
så samlas de där 
för att sen 
vidarebefordras 
till volontärerna..  
 
TackÊförÊatt 
duÊhjälper! 

 

Fars        13.11 
Dag        2022 
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AllhelgonaÊmarknad 
Fredag 4 november kl. 15-17 (OBS tiden!) 

på marknadsplatsen i Vargata. 
 

Där hittar Du: 
 

RöktÊgrisköttÊochÊkyckling 
 

VårrullarÊochÊdumplings 
 

KarelskaÊpirogerÊochÊkåldolmarÊ 
 

Slaktgryn,ÊärtsoppaÊochÊgäddfärsbiffar 
 

Bullar,Êtoscakaka,Êäppelkaka,ÊdrömtårtaÊmm 
 

LjusÊiÊolikaÊutföranden 
 

Halloween-bakelser,ÊsockerfrittÊochÊglutenfrittÊgodisÊ 
ochÊkaffebröd 

 
Hemvete,ÊsurdegsfrallorÊochÊlimpor  

 
Saft,ÊinläggningarÊochÊsenap 

 
Kryddfisk,ÊskomakarlaxÊochÊsaltströmmingÊ 

 
ochÊannatÊsmåttÊo.Êgott 

 
Välkommen! 
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Vårdö 

jaktvårdsförening  
informerar 

 
Har du  
MÅRDHUNDSSVANSAR,  
MINKSVANSAR, KRÅKFÖTTER  
ELLER TRUTFÖTTER  
hemma som du tänkt lämna in? 
 
Vänligen kontakta Kaj-Gunnar Sjölund 
på tel. +358 40 0721025  
senast 15 november 2022. 

 
    Styrelsen 

 

Vårdö jaktvårdsförening informerar 
 

Kommuninvånare och övriga som 
vistas på Vårdö till kännedom! 
 
Vårdö jaktvårdsförening har hösten 2022  
startat upp ett tvåårigt mårdhundsprojekt. 
Projektets praktiska arbete utförs med hjälp 
av jägare och den ekonomiska biten finan-
sieras av projektpengar från Landskaps-
regeringen. Tanken med projektet är att göra 
en intensifierad insats under perioden för att 
bekämpa den invasiva mårdhunden, vilken är 
en predator i vår natur. 
 

Under projektet kommer det finnas ett utökat 
antal åtlar runt om på Vårdö. En åtel är en 
plats där slaktrester eller så kallade "roadkills" 
dumpas för att locka till sig mårdhundarna, 
där hamnar de sedan på bild med hjälp av  
en kamera som skickar bilder till hundeki-
page. Hundekipagen åker sedan ut och  
släpper sina hundar och kan på så vis få till 
en effektiv jakt.  
 

Vårt mål är att tillverka burar till samtliga  
platser, tanken är att dessa skall hålla slakt-
resterna samlade på den planerade platsen, 
vilket minimerar att slaktresterna släpas runt  
i skog och mark. De platser där dessa åtlar  
är belagda är godkända av den berörda  
markägaren. 
 

I princip alla rådjursjaktlag på Vårdö har gett 
sitt godkännande till att delta i projektet och 
således finns risken att ni ser en åtel i skogen 
eller hör hundar skälla, främst i mörkret, just  
i din by. 
 

ViÊtackarÊpåÊförhandÊde markägare, jägare 
och jaktlag som på sätt eller annat hjälper oss 
förverkliga projektet! 
 

I skrivande stund har bara under senaste 
veckan, i projektets regi, vår kommuns  
mårdhundsstam minskat med 11, tack vare 
hundar och hundförare. 
 

Till projektet hör även 40 minkfällor. Dessa  
är märkta med en bricka var det står VJVF 
samt telefonnummer till vår kontaktperson  
för dessa, David Johansson. 
 

HarÊniÊnågraÊfrågorÊellerÊfunderingarÊ 
är ni välkomna att kontakta oss. 
 
KontaktpersonerÊförÊprojektet: 
 David Stålman 
 0457 03 29 964 
 Fanny Sjögren 
 0457 34 28 636 
 John Sjögren 
 0457 34 27 636 

 
 

VÅRDÖ 
FBK 

85 ÅR 
 

Aktiva brandkårister och 
före detta brandkårister 
 

Den 18 november 2022 kl. 18 
firar vi Vårdö FBK som i år fyller  
85 år. Härmed inbjudes såväl gamla 
aktiva som nuvarande aktiva att fira 
med oss. 
 

Vi bjuder på en bit mat och lite  
program. 
 

Anmälan bör vara Fanny Sjögren 
tillhanda senast den 11 november 
och görs till tel.. 0457 3428 636  
per sms eller samtal.  
Meddela gärna eventuella allergier. 

 

Välkommen! 
Styrelsen 
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NÄR 
Börjar fredag 18/11 och slutar söndag 20/11 
på eftermiddagen. Vi hjälper till med resor. 
 
FÖRÊVEM 
ALLA ungdomar på Åland, från 12 år. Du  
behöver inte känna någon innan, vårt läger  
bygger på att vi aktivt lär känna alla genom  
roliga övningar och lekar. 

VAR 
Kumlinge skola 
 
ANMÄLAN 
Anmäl via vår hemsida. Uppge om du har några 
allergier samt vilka workshops du vill delta i. 
Mer information på vår hemsida www.skunk.ax 
eller verksamhetsledaren info@skunk.ax eller 
mobil 0400 784871. 
 
DELTAGARAVGIFT 
10€ för medlemmar 30€ för övriga.. 
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Via hemsidan kan du   

kostnadsfri Êprenumerera 
på Wårdö Info och nämndernas protokoll; 

 

www.vardo.ax/prenumera oner 

 

 
BUTIKSTUREN 

körs på fredagar 
 

FrånÊListersby 
start  kl. 10, 

bokasÊviaÊBomansÊtaxiÊ 
tel. 47742, 0400 892 142  

 

FrånÊSimskäla, 
bokasÊviaÊKatarinasÊtaxiÊ 

OBS! 
tel. 0400 605 831 

 

Välkommen på luciagruppens 
stämningsfulla höstkonsert 
Vårdö bönehus den 16.11.22 kl. 18.30 
 
Årets luciakandidater uppträder med sin 
höstrepertoar under ledning av musik-
ansvariga Pipsa Juslin.  
 
Kaffeservering, röstning samt försäljning  
av lucialotter och -märken. Fritt inträde!  
 
Genom att rösta och köpa lucialotter samt  
-märken så stöder du luciainsamlingen. I år 
går de insamlade luciamedlen till att hjälpa 
och stöda barnfamiljer på Åland som av nå-
gon orsak har det tufft i vardagen, det kan 
handla om t.ex. ekonomisk utsatthet, sjuk-

dom eller en kris i familjen.  

Vad mer har Skunk på gång? 
Läs mer på  

www.skunk.ax 
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FÖRSAMLINGSLUNCH 
 

Mat och gemenskap i församlingshemmet onsdag 
16.11 kl. 12.00. Diakoniassistent Emma Björklund 
berä ar mera, tel. 0457-3449492. 
 

EFTERMIDDAGSKAFFE 
 

Onsdag 30.11 träffas vi för e ermiddagskaffe på  
församlingshemmet. Emma Björklund har kaffe-
pannan varm kl. 13.00.  
 

KONSERT MED BEL CANTO I SUND 
 

Bel Cantos sångare och lärare ger konserten ”Var  
inte rädd för mörkret – sånger i Allhelgona d” i  
Sunds kyrka fredag 4.11 kl. 19.00. Fri  inträde. 

 

FAMILJEKAFÉ 
I FÖRSAMLINGSHEMMEN PÅ NORRA ÅLAND 
 

Mikaelsgården i Finström s. kl. 10.  
 

Sunds församlingshem s. kl. 10.  
 

Geta församlingshem ons. kl. 10.  
 

Vårdö församlingshem ons. kl. 10.  
 

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

FÖDELSEDAGSFEST 
 

Söndag 13.11 e er högmässan firar vi alla Vårdöbor 
som under 2020 och 2021 fyllt 70, 75, 80, 85, 90 och 
över 90 år. I församlingshemmet bjuds det på lunch 
och tårta. Anmälan görs ll Emma Björklund helst 
före 8.11, tel. 0457-3449492. 

VAL TILL KYRKOFULLMÄKTIGE DEN 20.11.2022 
 

I höst hålls val ll kyrkofullmäk ge i Norra Ålands församling. Valet förrä as i Finströms kyrka söndagen den 
20.11 kl. 11-20. Valförrä ningen inleds med högmässa. 
 
Förhandsröstning ordnas enligt följande: 
Ma ssons i Godby den 8-12.11 kl. 9-18  
Vårdö Närbu k den 8.11 kl. 10-18 
Getaboden den 9.11 kl. 10-18 
Knallen i Sund den 10.11 kl. 10.18 
 
Den som har begränsad rörelseförmåga och inte kan ta sig ll vallokalen eller ll e  förhandsröstningsställe 
kan rösta hemma. Anmälan om hemmaröstning görs senast den 4.11 kl. 16 ll pastorskansliet, tel. 42330. 
 
Tre kandidatlistor finns i valet: 
 
I KANDIDATLISTA SUND-VÅRDÖ 
2 Paul-Mårten Sjölund, 3 Fredrik Lindeman, 4 Carl-Erik Carlsson, 5 Jan-Erik Berglund, 6 Gerd Lönnström,  
7 Krister Johansson, 8 Kaisa Lundberg, 9 Bror-Yngve Johansson 
 
II KANDIDATLISTA GETA 
10 Kjell Berndtsson, 11 Gunnel Henriksson, 12 Torvald Jansson, 13 Chris an Jansson, 14 Karl-Gunnar Hovland 
 
III KANDIDATLISTA FINSTRÖMS FÖRSAMLINGSDISTRIKT 
15 Erik Björkman, 16 Brita Erlandsson, 17 Freddie Forsman, 18 Jenny Jansson, 19 Erja Nordqvist,  
20 Ane e Nyqvist-Källroos, 21 Angela Sjöberg, 22 Lena Swatko, 23 Heidi Vuokko, 24 Kjell Johansson 

PYSSELDAG I VÅRDÖ 
Lördag 12.11 kl. 12-15 blir det drop-in-pyssel för alla åldrar i Vårdö församlingshem med  
diakoniassistent Emma Björklund. Olika pysselsta oner och gra s fika. Välkomna! 

VÅRDÖ KAPELLFÖRSAMLING 
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norraalandsforsamling.ax 

G U D S TJÄ N S T E R  N OV E M B E R  D E C E M B E R  2 0 2 2  
Norra Ålands församling 

 

F I N S T R Ö M 
  S U N D G E T A V Å R D Ö 

5.11 kl. 11 
AllaÊhelgonsÊdag 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evenson, Mikaelskören.  
Vi tänder ljus ll minne av 
dem som dö  under året. 

5.11 kl. 11 
AllaÊhelgonsÊdag 
Högmässa 
Ou  Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. Vi tänder ljus ll 
minne av dem som dö  
under året. 

4.11 kl. 20 
Allhelgonaa on 
Högmässa 
Jon Lindeman, Johanna 
Evensson. Vi tänder ljus ll 
minne av dem som dö  
under året. Observera a  
mässan firas på fredag kväll. 

4.11Êkl.Ê19 
Allhelgonaa on 
Högmässa 
Ou  Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. Vi tänder ljus ll 
minne av dem som dö   
under året. Observera a  
mässan firas på fredag kväll. 

6.11 kl. 13 
AllaÊsjälarsÊdag 
Rosengården 
Andakt med parenta on. 
Maria Sjölund, Emma  
Björklund, Johanna  
Evenson. 

6.11 kl. 13 
AllaÊsjälarsÊdag 
Tallgården 
Na vard med parenta on. 
Ou  Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. 

6.11 kl. 15 
AllaÊsjälarsÊdag 
Hemgården 
Andakt med parenta on. 
Maria Sjölund, Emma  
Björklund, Johanna  
Evenson. 

6.11 kl. 15 
AllaÊsjälarsÊdag 
Strömsgården 
Na vard med parenta on. 
Ou  Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. 

13.11Êkl.Ê11 
Uppbro etsÊsöndag 
Familjegudstjänst 
Ingrid Björkskog, Kjell Frisk, 
Katrin Gwardak och barn-
körer. 

    13.11 kl. 11 
Uppbro etsÊsöndag 
Högmässa 
Ou  Laukkanen, Maria 
Sjölund. 

20.11Êkl.Ê11 
Domsöndagen 
Högmässa 
Jon Lindeman, John-Adam 
Sjölund. E er högmässan 
förrä as församlingsval i 
kyrkan fram ll kl. 20. 

20.11Êkl.Ê11 
Domsöndagen 
Högmässa 
Ingrid Björkskog, Maria 
Sjölund. 

    

27.11 kl. 12 
1:aÊsöndagenÊiÊadvent 
Högmässa 
Jon Lindeman, Ingrid  
Björkskog, Johanna  
Evenson, Mikaelskören 
  

27.11 kl. 10 
1:aÊsöndagenÊiÊadvent 
Högmässa 
Ou  Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. 
  

27.11 kl. 19 
1:aÊsöndagenÊiÊadvent 
Högmässa 
Jon Lindeman, Ingrid  
Björkskog, Johanna  
Evenson, Getakören under 
ledning av Miina Fagerlund. 

27.11 kl. 14 
1:aÊsöndagenÊiÊadvent 
Högmässa 
Ou  Laukkanen, John-Adam 
Sjölund. 
  

    4.12 kl. 11 
2:aÊsöndagenÊiÊadvent 
Högmässa 
NN 
  

4.12 kl. 14 
2:aÊsöndagenÊiÊadvent 
Högmässa 
NN 
  

Från första advent börjar gudstjänsterna kl. 10 i Sund, kl. 11 i Geta, kl. 12 i Finström och kl. 14 i Vårdö. 
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DemensföreningenÊpåÊÅlandÊinformerar! 
 

ViÊärÊenÊintresseföreningÊför: 
– personer med demenssjukdom 
– personer med nedsatt minnesfunktion 
– anhöriga eller övriga intresserade 
 

Föreningen har idag drygt 200 medlemmar.  
Vårt syfte är att sprida information, ge stöd och råd 
både till insjuknade och anhöriga samt samverka med 
kommuner och övriga aktörer i ärenden som berör  
demensvård.  
 

Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så kallade  
anhörigträffar. 
 

Vi kan också starta upp stödgruppsträffar för personer 
som nyligen fått en demensdiagnos, om intresse finns? 
 

Kontinuerligt pågår en motionsgrupp där det just nu 
finns lediga platser. 
 

Medlemsavgiften är 10 €/år och 15 €/
familjemedlemskap (för två personer). 
 
Välkommen att höra av dig om du är intresserad till: 
Fia Hagelberg Verksamhetsledare  
Demensföreningen på Åland 
Tel: +358 (0)457 548 3818 (mån-tor kl. 9.00 – 15.00) 

 
Mejl: info@demens.ax 
 

https://www.handicampen.ax/
demens/ 
 

Skarpansvägen 30 
22100 Mariehamn, Åland  

 

StrömsgårdensÊak viteterÊiÊnovemberÊför 

boende på Strömsgården och  
samtliga ålderspensionärer > 65Êår.  
 

TisdagÊ01.11.22Ê 
kommer Folkhälsan i Vårdö ll dagsalen för social  
samvaro, musik och sång. Kaffe med kakbit blir det    
 

TorsdagÊ10.11.22Ê 
hålls s ckcafé kl. 14-15. Ta med din s ckning eller 
annat handarbete och umgås en stund i Ströms-
gårdens dagsal. 
 

MåndagÊ14.11.22Ê 
kl. 14.30-15.30 gästas vi av fyra röster samt instru-
ment. Visor och musik ”PÅ VÄRLDENS ALLA HAV” 
Kaffe från kl. 14 
 

TisdagÊ22.11.22Ê 
kl. 18 kommer vänhundarna på besök. 
 

Övrigt: 
Söndag 06.11.22 kl. 15.00  Andakt, na vard   
Onsdag 23.11.22 kl. 13.30  Andakt  
 

Välkomna! 
hälsar 
Strömsgårdens personal 
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Höstens sista kurser.  
Anmäl dig redan idag! 

Båda kurser behöver  
fler deltagare för att starta! 

 
 

7020 NISSEPYSSEL MED  
POLYMERLERA  
lördag-söndag 10:00-15:15  
12-13.11.2022 (2 tillf. 12 lekt.)  
 

7034 SCRAPBOOKING MED ÅSA 
GÖR EGNA PERSONLIGA (JUL)KORT  
lördag-söndag 10:00-14:00  
19-20.11.2022 (1 veckoslut, 10 lekt.)  

 

Mera information om kurserna finns  
i katalogen på sidan 57 . 
 
Anmälan så snart som möjligt  
 

till kontaktperson Lisbeth Lindfors  
tel. 0457 0537 066 / llindfors@aland.net  

Vårdö 22 

 

SEVÄRT 
I 

GRUNDSUNDA 
 

Öppet enligt tidsbokning 
 
Wennströms 
lanthandel 
tel. 018-47777,  
0400 714 866 
 
LasseÊErikssons 
fartygsmuseum  
tel. 018-47626,  
0457 3828 459 
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Salladsbord alla dagar utom soppdagar!     
 

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 

1.11 Tisdag 1 Kycklinggryta 
2.11 Onsdag 2 Dagens fisk 
3.11 Torsdag 3 Morotssoppa & dessert 
4.11 Fredag 4 (Sk, D) Pulled pork  (S) Helstekt karré 
5.11 Lördag 5 Janssons frestelse & dessert                      Alla helgons dag 
6.11 Söndag 6 Lövbiffrullader, potatis & dessert 
7.11 Måndag 7 Skinkfrestelse 
8.11 Tisdag 8 Korvstroganoff 
9.11 Onsdag 9 Dagens fisk 
10.11 Torsdag 10 Korvsoppa & dessert 
11.11 Fredag 11 Kycklingfilé, currysås, ris 
12.11 Lördag 12 Ugnslax, potatis & dessert 
13.11 Söndag 13 Helstekt grisfilé, potatis & dessert 
14.11 Måndag 14 Risotto 
15.11 Tisdag 15 (Sk, D) Mannagrynsgröt   (S) Skinksås, potatis 
16.11 Onsdag 16 Dagens fisk 
17.11 Torsdag 17 Kycklingthaisoppa & dessert 

18.11 Fredag 18 Pannbiff, potatis 

19.11 Lördag 19 Abborrullader i gräddsås, potatis & dessert 

20.11 Söndag 20 Kalops, potatis & dessert 

21.11 Måndag 21 Makaronilåda 

22.11 Tisdag 22 Vegetarisk lins- och böngryta 

23.11 Onsdag 23 Dagens fisk 

24.11 Torsdag 24 Ärtsoppa & dessert 

25.11 Fredag 25 Kinesisk sötsur gryta  

26.11 Lördag 26 Stekt sik, potatis & dessert                       Lilla Jul 

27.11 Söndag 27 Levergryta, potatis & dessert                    1 Advent 

28.11 Måndag 28 Kycklingpastalåda 

29.11 Tisdag 29 Maletköttsås potatis/pasta 

30.11 Onsdag 30 Dagens fisk 

1.12 Torsdag 1.12 Fisksoppa & dessert 


