
  

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

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

 

MaterialÊ llÊWårdöÊInfo:Ê 
llindfors@aland.net        NästaÊnrÊkommerÊ2ÊjanuariÊ2023ÊstoppdagÊ25Êdec. 

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 12  årgång 34 

 
VÅRDÖ  

KOMMUNFULLMÄKTIGE 

sammanträder torsdagen den 
15ÊdecemberÊ2022 

kl. 19.00 på kommunkansli.  
 

Anders Englund,  
kommunfullmäk ges ordf. 

 

 
LEVERANTÖRER!  

 

FAKTUROR  
- ll Vårdö kommun -  

förÊbetalningÊinomÊ2022,  
skall vara kommunkansliet 

llhanda  
senastÊ sdagÊ13.12.2022Ê 

 

 

KOMMUNDIREKTÖREN 
~ har ordet ~   

Sidan 3 

Till er alla 

från oss alla 

 VÅRDÖ 
KOMMUNKANSLI 
håller stängt 5-6.12.2022 samt 

 

JULSTÄNGTÊ 
26-30.12.2022 

 

BrådskandeÊärenden 
kommundirektör Erik Brunström-

Granesäter tel. 0457 3458 790  
 

Från oss alla till er alla,  

en riktigt God Jul och  
ett Gott Nytt År! 

 

 
Åk 4-6 i Vårdö skola bjuder in er till 

Vårdö kyrka 
tisdag 13.12.2022 kl. 9 för att 

ta del av vårt Luciafirande 

Hjärtligt välkomna!  

Grattis 
Nancy 
100 år! 



2 

 
 

VÅRDÖ KOMMUN 
BIBLIOTEK och KULTUR 

 

Biblioteket önskar alla sköna jultider! 
Nu är alla julböcker framme – låna gärna hem för nya 
julrecept, julpyssel eller mysiga s ckverk! 
 
Tisdag 13.12.2022 kl. 18-20 blir det årets sista  

. Tack ll alla som deltagit under  
hösten. S ckcaféet fortsä er igen fr.o.m 10.1.2023.  
 
Folkhälsan på Åland erbjuder kostnadsfri, individuell 

i alla åldrar. Målet är a  man ska 
börja känna större självständighet, trygghet och säker-
het i a  använda tex sin smar elefon eller dator.  
Mer info i annonsen i de a blad. 
 

iÊVårdöÊbibliotekÊtorsdagÊ8.12.2022Êkl.Ê18-20! 
Biblioteket bjuder på kaffe/te/glögg samt pepparkakor! 
- IÊköketÊfår man dekorera sin egen pepparkaka med 
kristyr och godis  
- I barnavdelningenÊfår man färglägga illustrerade bok-
stäver – man får ta hem sin egen bokstav eller lämna 
den i biblioteket för a  pryda bilderbokslådorna med 
- Det finns en nyÊutställningÊa  beundra: 

” av 
Ludwig Sandbacka (Illustra oner ll Karin Erlandssons 
bok om Pärlfiskaren) har sin vernissage på Lilla Julfest 
- Det finns en fin julbingoÊa  hämta hem – en full rad 
våg- eller upprä  betyder a  julen är här! 
- JulmusikÊochÊjulböckerÊfinns det såklart 
VarmtÊvälkomna! 
 

ll alla som har s ckat yllesockor 
ll Ukraina! ABF-Åland har ordnat insamlingen och 

Vårdö bibliotek har redan tagit emot 15 par sockor för 
a  skicka vidare ll ukrainska fronten. Sista inlämnings-
dag ll biblioteket är torsdagen 8/12 (storlek 40-48 
med minst 75% ull). 
 

Vårdö bibliotek har få  låna en hel bokserie från Kum-
linge bibliotek! För dem som älskar historiska, roman-

ska böcker finns nu hela 43 delar av en fin serie 
”Fjällrosor” (2011-2017) av Laila Brenden. Passa på a  
läsa nu när den finns ll hands! 
Alandicanyheter: 
Åland skiver – nio bidrag från tävlingen ”Åland skri-

ver”  /  Kjell Ekström: Andersudde: E  pi-
nakotek på Åland  /  Göte Sundberg: Från 
Tjerimaj ll Moshulu – Gustaf Eriksons 
segelfartyg  
 

Välkommen  
till ditt bibliotek! 

 
 

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    
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BYGGNADSTEKNISKA NÄMNDEN 

 

Byggnadstekniska nämnden beviljade föl-
jande byggnadslov den 21 november 2022: 
 

- om-/ llbyggnad av sjöbod ll bastu  
 på Björkgård 1:78 i Tö ö. 
- nybyggnad av strandbastu  
 på Berghälla 1:20  Grundsunda. 
 

Byggnadstekniska nämndens följande  
sammanträde hålls troligen måndagenÊ 
denÊ19ÊdecemberÊ2022.  
Handlingar för ärenden som skall behandlas 
under mötet bör vara byggnadskansliet ll-
handa senastÊ12ÊdecemberÊ2022. 

 

 

KOMMUNDIREKTÖREN 
~ har ordet ~ 

 

  Nu i november-december ska kommunen bland annat 
fastställa sina ska esatser, sina avgi er och sin budget för 
nästa år. Vid si  möte i november beslöt fullmäk ge a  
fastställa ska erna såsom oförändrade; inkomstska  
19,00 %, allmän fas ghetsska  0,10 % och ska  på annan 
än permanent bostadsbyggnad 0,90 %. Vi ber våra invå-
nare och fas ghetsägare i kommunen observera a  bo-
stadsbyggnader som i prak ken inte används för perma-
nentboende, ska anges ll kategorin annan bostadsbygg-
nad i den ska skyldiges egna deklara onsuppgi er. 
  När det gäller budget i övrigt följer kommunen inneva-
rande års budget tämligen väl. Där ser ut a  bli enstaka 
överskridningar för enskilda delområden, relaterat ll 
ökade kostnader för framförallt livsmedel och energi-
relaterat såsom el och bränsle. Totalt se  ser dock både 
kostnader och intäkter ut a  följa budget. Årets budget 
innebär emeller d det andra året i rad med nega vt  
resultat, och det ser tyvärr inte ut a  kunna budgeteras 
för något översko  för de kommande åren heller, vilket  
är illa. Kommunens finansiella läge är framöver minst sagt 
ansträngt. 
  I fullmäk ge har också beslutats om grunder för kommu-
nens taxor och avgi er samt a  desamma ses över och 
sedan fastställs i styrelsen före årsski et. Bland annat 
va en, avlopp och avfallshantering behöver bä re kost-
nadstäckning genom avgi ssystemet. För avfallshante-
ringen ser man delvis därför nu över antalet frak oner 
som hanteras, i avsaknad av fungerande producentansvar 
på Åland. Kommunens barnomsorgsavgi er för återsto-
den av året har som e  skilt ärende beslutats om viss  
ändring i. 
  Kommunstyrelsen har under hösten även fastställt en 
uppsä ning regler för kommunens hyresbostäder, i fråga 
om prioritering vid lldelning och ordningsregler för de 
boende mm. I enlighet med styrelsens beslut från i somras 
kan det även bli aktuellt a  upplåta en hyreslägenhet för 
flyk ngar från Ukraina, via Röda Korsets förläggning på 
Åland. Styrelsen har även behandlat e  stort antal utlå-
tanden och tackat ja ll möjlighet a  som danaarv erhålla 
en fast egendom på Killingskär, ll förmån för kommunens 
äldreomsorg. Y erligare har kommunen avge  en del  
skrivelser rörande framförallt trafik- och infrastruktur- 
relaterade frågor. 
  Kommunfullmäk ge håller årets sista möte torsdag 15 
december och väntas då fastställa nästa års budget och 
frågan om avfallshanteringens omfa ning mm.  
  Kommunkansliet kommer i jul- och nyårshelgerna a  ha 
begränsad öppethållning enligt skild informa on på s. 1. 
 

Trots dystra ekonomiska der, som ger kännbara effekter 
både för det offentliga och för privata hushåll, ber under-
tecknad a  få  
önskaÊerÊallaÊenÊrik gtÊgodÊjulÊochÊe Êgo Êny Êår!Ê 
 

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

 

 

 
ÅTERVINNINGSCENTRALEN  

I LISTERSBY HAR ÖPPET  

1.10-31.3ÊmotÊbeställning 
OBS!ÊperÊtelefonÊ 

0457Ê3458Ê088ÊellerÊ47920Ê 
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _  

 

AVFALLSHANTERINGEN 
FÖRÊÄNGÖ,ÊBUSSÖ,ÊBERGÖ 

 

StortÊblandavfallÊochÊfarligtÊavfallÊ 
förs ll  

ÅlandsÊRenhållningÊiÊNorrböle,Ê 
öppet vardagar kl. 7.00-16.00 

 

Ange a  ni äger en fas ghet på  
Ängö, Bussö eller Bergö. 

 

 
FÖRTROENDEVALDA! 

Lämna in ska ekorten 

senastÊ7.12.2022 
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LANTBRUKSKANSLIETÊINFORMERAR 
 

EndastÊelektroniskaÊstödansökningarÊfr.o.m.Ê2023 
Fr.o.m. 2023 försvinner pappersblanke erna och alla 
stödansökningar görs endast elektroniskt i Viputjänsten.  
 

DjurstödenÊ2023 
I början av 2023, eventuellt redan i januari, kan man ansöka 
om bidrag för 
- mjölkkor, dikor, tjurar, slaktkvigor, tackor, ge er, slakt-
lamm och slaktkillingar. 
Stödvillkoren kommer a  ändra något varför det kan vara 
bra a  bekanta sig med villkoren som hi as på Livsmedels-
verkets hemsida. 
NyÊstödformÊfrom. 2023Êär ”DjurensÊvälbefinnande”. Stöd-
formen kan sökas för nötkreatur, får och ge er och ansök-
nings den är den samma som för övriga djurstöden. Till 
ansökan skall bifogas en välbefinnandeplan som omfa ar 
en u odringsplan baserat på foderanalyser. På landskapsre-
geringens hemsida hi as informa on om åtgärderna, stöd-
villkoren och ersä ningsbeloppen.  Livsmedelsverket med-
delar senare den exakta ansöknings den för djurstöden. 
På Finströms kommuns hemsida /Lantbruk/Ansökningar  
kan man hi a länk  ll ovannämnda  
stödvillkor. 
 

DjurbidragensÊreferensdag  
Med referensdag avses den dag då  
det bidragsberä gade djurets registeruppgi er ska vara i 
skick. Då kontrolleras djurets kön samt ankomst- och ut-
mönstringsanmälningar i registret. Referensdagen avgör 
vilka djurbidrag du kan få under hela året. Försenade och 
felak ga registeranmälningar orsakar förkastande av bidrag 
och påföljder. 
Referensdagen gäller i fortsä ningen alla djurbidrag: 
3.1.2023 bidrag för slaktkvigor, 31.1.2023 diko- och mjölk-
kobidrag, tjurbidrag, bidrag för nötkreatur i y re skärgår-
den, bidrag för tackor och honge er samt 3.1.2023 eller 
1.6.2023 bidrag för slaktlamm och slaktkillingar. 
 

Stödrä gheternaÊslopas 
Stödrä gheterna upphör a  gälla vid utgången av år 2022. 
Stödrä gheterna är nu e  villkor för grundstöd, men från 
och med nästa år kan man få motsvarande stöd på basis av 
jordbruksmarkens areal.  
 

NyröjningarÊfrånÊochÊmedÊ2023ÊmåsteÊhaÊpermanent 
gräsväxtlighetÊ 
Fr.o.m. 2023 ska mark som röjts eller på annat sä  tagits i 
bruk som jordbruksmark ha permanent vallväxtlighet. Dessa 
arealer får i fortsä ningen inte plöjas utan förnyandet av 
vallen ska ske genom direktsådd eller lä  bearbetning.  
 

Ski en som är odlingsbara senast 31.12.2022 berörs inte av 
kravet på permanent vallväxt och arealerna behöver inte 
anmälas ll lantbrukskansliet under 2022 utan anmäls på 
normalt sä  under våren 2023. Rekommenderas a  man 
fotograferar arealerna som färdigställts under 2022. De a 
gäller alltså ski en som röjts och färdigställts e er vårens 
stödansökan 2022. 

 
SNÖPLOGNINGÊ2022-2023 
 

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 snöplogningen 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 älligtÊutmärktaÊinfarter 
plogasÊinte! 

 

Kommunen plogar när det är minstÊ7ÊcmÊ
snö. Om det blåser och driver igen kan det 
plogas vid mindre snömängder. 
 

SnöplogningenÊskötsÊav: 
 

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 
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Tack till alla kursdeltagare 

under året! 
 

Ge ett presentkort  
på en kurs, som julklapp 

till nån du tycker om! 
 

Vid årsskiftet kommer Medis 
 vårkatalog med nya Vårdö-

kurser, vad sägs om; 
Tygtryck 

Pilflätning till trädgården  
Växtfärgning. 

 

God Jul och  
Gott Nytt År! 

Medis kontaktperson i Vårdö 
Lisbeth Lindfors  

Vårdö 22 
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TRADITIONELL 
 
 

ÊÊÊÊ 
LördagenÊdenÊ10.12.2022 

kl.Ê11Ê–Ê14 
påÊmarknadsplatsenÊiÊVargataÊÊ 

 
DärÊfinnerÊDu: 

-ÊJulensÊlådorÊochÊslaktgryn 
-ÊKarelskaÊpiroger,ÊkåldolmarÊochÊ 
rödbetsgratäng 

-ÊVårrullar 
-ÊRöktÊkött 
-ÊSkomakarlax,ÊkryddfiskÊochÊsalt-
strömming 

-ÊHemveteÊochÊlimpor 
-ÊBullar,ÊsmåkakorÊochÊdrömtårtaÊm.m. 
-ÊJulljusÊochÊjulgodisÊ 
-ÊSocker-ÊochÊglutenfritt 
-ÊLammskinnÊ 
-ÊJulklappstips,Êm.m. 

 
VÄLKOMNA! 



7 

 

 

Sång och musik i advent! 
 

Tid: 10 december 2022 kl. 15 i Bönehuset    
 

Biljettpris 25€   
inkl. glögg och julig pepparkaka samt programblad 
 
De som sjunger är  
Voce Alandicae 
och The Monks 
 
Välkomna  
och få lite julstämning! 

 
Arr. SNAPkultur  

 

Julklappen 
FörÊstorÊochÊlitenÊ 

Efter ännu en säsong med Flowpark ser vi fram 
emot en ny öppning av parken till våren. 

 

Beställ din Julklapp och få ett vackert 

PRESENTKORT 

Beställ på:  info.aland@flowpark.fi  
uppge adress, telefon och mottagarens namn 

 

Pris:Ê26€.  
Inkl heldag i parken  

(betalas till konto som fås vid beställning) 

Biljetterna fås genom att besöka oss i Sandösund 
eller du får dem/den levererat i din postlåda 

 

Mera info på info@sandosund.com  

Eller ring tel. 0457 3799 119 
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Via hemsidan kan du   

kostnadsfri Êprenumerera 
på Wårdö Info och nämndernas protokoll; 

 

www.vardo.ax/prenumera oner 

 
VÅRDÖ KOMMUN 

 

Betala dina fakturor från kommunen med  
e-fakturaÊ/Êdirektbetalning 

 

Hej alla barn i alla åldrar! 
Här får ni en liten bild att färglägga i väntan på julafton (eller nyåret). 

Låt färgerna spraka på snögubbarna! 

  
 

SISTAÊINLÄMNINGSDAGÊFÖRÊ 

ANNONSMATERIAL 
ÊärÊ25:e,Êall dÊ25:e 

månaden innan utgivning.  
Tel. 0457 0537 066 /redaktörn 
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INVALDAÊTILLÊKYRKOFULLMÄKTIGEÊIÊNORRAÊÅLANDSÊFÖRSAMLINGÊ
2023–26Ê 
Paul-Mårten Sjölund (45 röster), Jenny Jansson (29), Fredrik Lindeman (26), Brita Erlandsson (27), Kjell 
Berndtsson (42), Carl-Erik Carlsson (18), Erja Nordqvist (20), Krister Johansson (15), Angela Sjöberg (12), 
Kaisa Lundberg (12), Chris an Jansson (3), Erik Björkman (10), Jan-Erik Berglund (10), Ane e Nyqvist-
Källroos (7), Bror-Yngve Johansson (9).  
 
Suppleanter:  
Lena Swatko (6 röster), Gerd Lönnström (5), Gunnel Henriksson (3), Freddie Forsman (6), Kjell Johansson 
(5), Torvald Jansson (3), Heidi Vuokko (3), Karl-Gunnar Hovland (1).  
 
Mer informa on om valresultatet finns på www.norraalandsforsamling.ax (under fliken Beslutsfa ande).  

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

JULPYSSELÊ 
Drop in-pysselkväll med jultema i Vårdö 
församlingshem onsdag 14.12 kl. 18-20. 
Vi bjuder på glögg och pepparkakor. 
Alla är välkomna!  

KAFFEÊPÅÊFOTOGRAFISKAÊMUSÉETÊ
FÖRÊSENIORERÊ 
 

8.12 kl. 13.00 träffas vi för julkaffe på Fotografiska 
muséet i Pålsböle llsammans med vänner från Fin-
ström, Geta, Sund och Saltvik. Anmälan görs senast 
7.12 ll Emma Björklund, 0457–3449492.  
 
”JULENSÊHÖGTIDSSTUND”Ê–Ê 
KONSERTÊMEDÊHANSÊMARTIN 
 

Hans Mar n, Ramona Nordberg och Tom Käldström 
ger julkonsert i Sunds kyrka sdag 6.12 kl. 19.00. 
Programblad 20 euro vid dörren.  
 
JULKONSERTÊMEDÊBELÊCANTOÊ 
 

Sångare, instrumentalister och lärare från Bel Canto 
ger julkonsert i Finströms kyrka sdag 6.12 kl. 
18.00. Fri  inträde.  
 
KONSERTÊMEDÊMAGNIFICATÊ 
 

Damkören Magnificat från Mariehamns församling 
framför en julkonsert i Finströms kyrka onsdag 7.12 
kl. 19.00.  
 
JULKONSERT MED SPIRIT  
 

Kören Spirit håller julkonsert i Sunds kyrka torsdag 
15.12 kl. 19.00  

FAMILJEKAFÉÊIÊFÖRSAMLINGSHEM-
MENÊPÅÊNORRAÊÅLANDÊ 
 

Mikaelsgården i Finström s. kl. 10.  
Sunds församlingshem s. kl. 10.  
Geta församlingshem ons. kl. 10.  
Vårdö församlingshem ons. kl. 10.  
Ledare: Diakon Maria Sjölund och diakoniassistent 
Emma Björklund. 7.12 äter vi julgröt llsammans, och 
då deltar även föräldrar och barn från Sund.  
Det är sista gången vi samlas denna termin.  

 
”LETÊTHEREÊBEÊPEACE”Ê–Ê 
INTERMEZZOKÖRENSÊJULKONSERTÊ 
 

I Finströms kyrka måndag 12.12 kl. 19.00.  
Stämningsfull julmusik under ledning av Fredrik  
Erlandsson och med Guy Karlsson vid pianot.  
Programblad 15 euro vid dörren.  

LESSONSÊ&ÊCAROLSÊ 
I Finströms kyrka 18.12 kl. 18.00.  
Läsning och julsånger enligt engelsk  
tradi on. Mikaelskören medverkar.  

JULKONSERTÊ 
Med Sara Alm, sopran, Chris an Juslin, tenor, och 
Kaj-Gustav Sandholm på orgel och piano i Sunds 
kyrka söndag 18.12 kl. 19.00. Programblad säljs vid 
dörren  

Norra Ålands församling önskar 
alla 

en fridfull adventstid  
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G U D S TJÄ N S T E R  D E C E M B E R  2 0 2 2  -  JA N UA R I  2 0 2 3  

norraalandsforsamling.ax 

 

F I N S T R Ö M G E T A S U N D  V Å R D Ö 
4.12 kl. 19 
2:aÊsöndagenÊiÊadventÊ
Taizémässa  

4.12 kl. 11 
2:aÊsöndagenÊiÊadventÊ
Högmässa  

 4.12 kl. 14 
2:aÊsöndagenÊiÊadventÊ
Högmässa 

11.12. kl. 12 
3:eÊsöndagenÊiÊadvent 
Högmässa 

 11.12 kl. 10 
3:eÊsöndagenÊiÊadvent 
Högmässa 
De vackraste julsångerna. 
E er mässan julgröt i 
församlingshemmet. 

 

18.12 kl. 18 
4:eÊsöndagenÊiÊadventÊ
Lessons & Carols  
Mikaelskören medverkar.  

18.12 kl. 11 
4:eÊsöndagenÊiÊadventÊ
Högmässa 
Barnkören, utdelning av 
barnbiblar och dopäpp-
len. Kollekt ll Matban-
ken (hygienar klar, torr-
varor). 

 18.12 kl. 14 
4:eÊsöndagenÊiÊadventÊ
Högmässa 
De vackraste julsångerna. 

24.12 kl.  15  
Jula onÊJulbön 
Julkören medverkar. 
 

24.12 kl. 23  
Julna enÊ 
Julna smässa 
Andreas Sjöstrand, sång. 

24.12 kl. 13  
Jula onÊ 
Julbön 
Getakören medverkar. 

24.12 kl. 13  
Jula onÊ 
Julbön.  
Julkören medverkar. 
 

24.12 kl. 23  
Julna enÊ 
Julna smässa 

24.12 kl. 15  
Jula on 
Julbön 
Vårdö julkör medverkar.  

  25.12 kl. 7 
JuldagenÊ 
Julo a 
De vackraste julsångerna. 
E er julo an julfrukost i 
församlingshemmet. 

 25.12 kl. 8 
JuldagenÊ 
Julo a.  
Simskälakören medver-
kar. 
E er julo an julfrukost i 
sakris an.  

26.12 kl. 13  
AnnandagÊjul 
De vackraste julsångerna 
på Rosengården. 
 

26.12 kl. 19 
De vackraste julsångerna 
i Finströms kyrka. Dan 
Eriksson m fl. 

26.12 kl. 15  
AnnandagÊjul 
De vackraste julsångerna 
på Hemgården. 

26.12 kl. 13  
AnnandagÊjul 
De vackraste julsångerna 
på Tallgården  

26.12 kl. 15  
AnnandagÊjul 
De vackraste julsångerna 
på Strömsgården.   

31.12 kl. 19  
Nyårsa on 
Nyårsbön  

   

 1.1 kl. 19 
Nyårsdagen 
Nyårsbön 
Knut Grüssner, sång. 

 1.1 kl. 14 
Nyårsdagen 
Högmässa 
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StrömsgårdensÊak viteterÊiÊdecemberÊför 

boende på Strömsgården och  
samtliga ålderspensionärer > 65Êår.  
 
 

LördagenÊ3.12Êkl.Ê12Ê 
Julgröt med lltugg, sång och lo eri.  
Anmälan gör du ll Strömsgårdens  
personal på tel. 47950. 
 

MåndagenÊ5.12Êkl.Ê13 
Folkhälsan i Vårdö kommer och gästar 
oss med julsånger och trevlig samvaro- 
 

OnsdagenÊ7.12Êkl.Ê13.30 
Andakt i matsalen. 
Kaffe och lltugg. 
 

TorsdagenÊ8.12Êkl.Ê14.00 
S ckcafé med Krista. 
Trevlig samvaro och handarbete. 
Kaffe och kaka. 
 

MåndagenÊ19.12Êkl.Ê13.30 
Si gymnas k i dagsalen. 
 

OnsdagenÊ21.12Êkl.Ê13.30 
Andakt. 
 

MåndagÊ26.12Êkl.Ê15.00 
Na vard. 

 
Välkomna och God Jul! 

hälsar 
Strömsgårdens personal 

 

Vårdö 
Marthaförenings 

 
 

jubileums- och  
kondoleansadress  

till förmån för  
Strömsgårdens boende 

finns till försäljning i Vårdöbutiken, 
Ålandsbanken i Godby och  

Nocturne i Mariehamn, ,  
samt hos de flesta av marthorna.  

 
Vid förfrågningar eller beställning  

av adressen, kontakta  
ordf. Riitta Johansson  

tel. 0457 3613 703  

 

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 och God Jul!   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 

1.12 Torsdag 1 Fisksoppa & dessert 
2.12 Fredag 2 Ugnskorv, potatis 
3.12 Lördag 3 Julgröt & dessert 
4.12 Söndag 4 Pannbiff, sås, potatis & dessert 
5.12 Måndag 5 Risotto 
6.12 Tisdag 6 Kalops, ris/potatis                             Självständighetsdagen  
7.12 Onsdag 7 Dagens fisk 
8.12 Torsdag 8 Potatispurjosoppa & dessert 
9.12 Fredag 9 Kycklingfilé, currysås, ris 
10.12 Lördag 10 Abborrrullader i sås & dessert 
11.12 Söndag 11 Grisfilébiff, grönpepparsås, potatis & dessert 
12.12 Måndag 12 Skinkfrestelse 
13.12 Tisdag 13 Korvsås, potatis 
14.12 Onsdag 14 Dagens fisk 
15.12 Torsdag 15 Köttsoppa & dessert 
16.1 Fredag 16 Tacos 
17.12 Lördag 17 Ugnslax, potatis & dessert 
18.12 Söndag 18 Köttbullar, brunsås, potatis & dessert 
19.12 Måndag 19 Kycklinggryta 
20.12 Tisdag 20 Lasagne 

21.12 Onsdag 21 Dagens fisk 

22.12 Torsdag 22 Morotspurésoppa & dessert 
23.12 Fredag 23 Schnitzel, sås, gratäng 
24.12 Lördag 24 Julbord & dessert                        Julafton 
25.12 Söndag 25 Julbord & dessert                        Juldagen 

26.12 Måndag 26 Julbord & dessert                        Annandag Jul 
27.12 Tisdag 27 Lutfisk, potatis 
28.12 Onsdag 28 Dagens fisk 
29.12 Torsdag 29 Blomkålspurésoppa & dessert 

30.12 Fredag 30 Stekt fläsk, löksås 

31.12 Lördag 31 Nyårsmiddag & dessert                  Nyårsafton 
1.1.23 Söndag 1.1.23 Stekt sik & dessert                         Nyårsdagen 
2.1.23 Måndag 2.1.23 Makaronilåda 


