
 1 

 

Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av april. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

april. Det går också bra att 

ringa in ditt material på telefon 

(018) 32 930. 

Eckeröföreningars annonser, 

politiska partiers annonser om 

möten och samhällsinform-

ation sätts in kostnadsfritt och 

kan komma att redigeras.  

Annonspriser inkl. moms 

2022: 

Helsida 73,00 € 

halvsida 48,00 € 

1/4 sida 25,00 € 

ECKERÖ INFO 

April 2022 
www.eckero.ax 

www.facebook.com/eckerokommun 

Följande kommunfullmäktigemöte 
meddelas på www.eckero.ax/
anslagstavla.  
Mötet är i mån av möjlighet öppet för 
allmänheten. 

Eckerö info utkommer en gång 

i månaden (med undantag för 

augusti månad) och delas ut 

gratis till alla hushåll i Eckerö. 

Bor du i annan kommun eller 

utomlands kan du prenume-

rera och får då infobladet 

skickat till den adress du anger 

på inbetalningen. Prenume-

rationsavgiften är fastställd till 

23 €/år.  

Önskar du prenumerera går 

det bra att betala in avgiften 

till nedanstående kontonum-

mer. Kom ihåg att uppge ditt 

namn och din adress i medde-

landefältet.  

ÅAB FI41 6601 0002 0079 95, 

BIC AABAFI22.  

Nordea FI49 2296 1800 1234 

96, BIC NDEAFIHH.  

Bibliotekets öppettider 

Måndagar och onsdagar kl. 17.00-20.00.  

Stängt annandag påsk måndag 18.4. 

Återvinningscentralen i Storby 

Tisdag och torsdag 18.00-20.00 

Lördag 10.00-14.00 

Stängt skärtorsdag 14.4. 

Eckerö hälso- och sjukvårdsmottagning och hemsjukvården  

Telefontid måndag-torsdag kl. 8-16, fredagar kl. 8-14. Undantag helgdagar. 

Tel. 0457 313 5822. På grund av virussituationen endast nödvändig och bo-

kad vård. Ingen drop-in. 

Äldreomsorgen informerar, besök till Solgården 

Uppdaterade besöksrutiner på Solgården fr.o.m. 03.03.2022. 

Med anledning av lättade restriktioner i samhället uppdateras besöksruti-

nerna i enlighet med rekommendationerna från ÅHS/ÅLR. 

Välkomna på bokade och säkra besök om ni är symtomfria och inte i ka-

rantän/isolering. Vi ser gärna att ni är max två besökare/klient/gång. Be-

sök ska bokas per telefon +358 18 364020. 

Besök sker antingen i besöksrummet eller i klientens rum, dit går man den 

kortaste vägen, helst via uteplatsen. Vistelse i gemensamma utrymmen är 

inte möjligt. 

Samtliga besökare ska använda munskydd  under hela besöket om inte 

hälsoskäl förhindrar användandet, då kan visir användas. Personalen 

handleder er vid besöket och hjälper er med skyddsutrustning. 

Kom ihåg att hålla tillräckligt säkerhetsavstånd till den ni besöker samt 

övriga klienter och personal. Håll god hand- och hosthygien. 

Vid sjukdom eller symtom bör ni inte besöka Solgården. Personalen hjäl-

per gärna de boende med att använda surfplatta för Skype-/

Messengersamtal samt telefon för kontakter med anhöriga. 

Vid frågor kontakta boendets personal +358 18 364020. 

Välkomna på säkra besök i boendet! 

Avvikande öppettider 

Kommunkansliet stänger kl. 13.00 på skärtorsdagen 14.4. Kansliet stängt 15-

18.4. 
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 Kontaktuppgifter Eckerö kommun 

Kommunkansliet håller öppet vardagar kl. 09.00-15.00 

Tel. (018) 32 930 (växeln) 

E-post: info@eckero.ax 

Besöks- och postadress Södra Överbyvägen 8, 22270 Eckerö 

 

Kommundirektör Raine Katajamäki tel. (018) 329 331, 0457-345 1014 

Byråsekreterare Berit Metsik tel. (018) 329 326  

Kanslist Anna Wiksten tel. (018) 329 320 (tisdag-fredag) 

Ekonom Maarit Grönlund tel. (018) 329 328 

Löneräknare Sophie Johansson tel. (018) 329 327  

 

Omsorgskansliet 

Vik. äldreomsorgs– och barnomsorgsledare Per Leino tel. (018) 329 321, 0457-345 0277  

 

Byggnadstekniska kansliet 

Kommuntekniker, byggnadsinspektör Emma Saarela tel. (018) 329 330, 0457-595 8590 

Tekniker/byggnadsinspektör Lina Andersson tel. (018) 329 324, 0457-345 7552 (måndag-onsdag) 

Serviceman Ove Eklund tel. 0457-345 5804  

Serviceman Patrik Åberg tel. 0457-345 4632 

Serviceman Mikael Norman tel. 0457-345 6152  

Personlig e-post kommunkansliet fornamn.efternamn@eckero.ax 

 

Solgården tel. (018) 364 020 

Hemserviceledare Sandra Karlsson tel. (018) 364 022, 0457-530 1320 

Vik. hemserviceledare Axel Gädda tel. (018) 364 020, 040-579 6999 

Skolan, föreståndare Maria Bonds tel. (018) 38 361 

Daghemmet Nyckelpigan, föreståndare Gun Sivén tel. (018) 364 040  

Småbarnsavdelningen Småpigorna, tel. (018) 364 041  

Föris/eftis Ugglorna, tel. (018) 38 605, 0457-345 5655 

           För fler kontaktuppgifter se www.eckero.ax. 

Här hittar du hjärtstartare i kommunen 
 Ekergården, Kyrkoby 

 Eckerö camping & stugor, 

Skag 

 Solgården, Storby 

 Eckerö FBK, Storby 

 Eckerö Linjen, Berghamn 

 Eckeröhallen, Storby 

 Käringsunds Camping, 

Storby 

 Käringsunds resort och con-

ference, Storby 

 Käringsunds Gästhamn, 

Storby 

 Eckerö kyrka, Kyrkoby 

 Laurentiusgården, Kyrkoby  

 Fifax, Södra Storby 
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 Sittgympa på Ekergården 

Sittgympa på Ekergården tisdagar kl. 13.00. Fika 

efteråt. Ledare: Roger Borgs. Alla pensionärer väl-

komna!  

Information till turistföretagare i Eckerö 

Eckeröappen upphör i mars. Istället erbjuder kommunen 

dig som turistföretagare att marknadsföra dig via kom-

munens hemsida. Vi samlar aktiviteter, sevärdheter, bo-

enden och restauranger/kaféer under Turistinfo på kom-

munens nya hemsida. Vi vill helst ha en länk till er egen 

hemsida och en kort presentation på en mening eller 

två. Kommunen förbehåller sig rätten att redigera i 

materialet. Under Aktiviteter på hemsidan kan du se ex-

empel på presentationer. Undvik öppettider och annan 

information som förändras under årets gång i presen-

tationen.  

SOMMARJOBB I ECKERÖ KOMMUN FÖR DIG SOM ÄR 15-16 ÅR  

Byggnadstekniska kansliet i Eckerö kommun anställer två stycken pigga och ar-

betsglada ungdomar i åldern 15-16 år under fyra veckor i sommar. Arbetsupp-

gifterna är mestadels utomhus, du kommer bland annat att få måla och rensa 

rabatter. Känner du att det här är något för dig och vill veta mer om jobbet är du 

välkommen att ringa kommuntekniker/byggnadsinspektör Emma Saarela på te-

lefon (018) 329 330, eller maila din jobbansökan senast onsdag den 20 april till 

emma.saarela@eckero.ax.  
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Information från äldreomsorgen 

Ansökan om stöd och service: 

Eckerö kommuns äldreomsorg har många olika stödformer att erbjuda för äldre. För att göra det enklare för äldre 

att få tillgång till hjälp så har vi som nyhet nu skapat och uppdaterat ansökningsblanketter som den äldre kan fylla i 

för att söka följande stöd- och serviceformer: 

- bostadsansökan: ansökan om bostad i Ekergårdens pensionärslägenheter (samma ansökningsblankett som för 

kommunens hyreslägenheter i Ekebo) 

- hemservice: ansökan om hemtjänst, matservice, trygghetstelefon eller ÄlDis 

- närståendevårdsstöd för personer över 65 år 

- periodplats eller permanent plats på Solgårdens serviceboende. 

Ansökningsblanketter finns att få från kommunkansliet, från Solgårdens personal samt ladda ned från kommunens 

hemsida: eckero.ax/blanketter. 

Ifylld ansökan lämnas in till Solgården eller kommunkansliet för behandling. 

Orosanmälan: 

För den som är orolig för någon äldre persons mående och stödbehov finns det enligt 19 § äldrelagen möjlighet att 

lämna in en orosanmälan för kontakt eller anmälan för bedömning av stödbehovet. För detta ändamål finns det nu i 

Eckerö kommun en blankett som kan fyllas i. Anmälan kan lämnas in av den äldre, anhörig, annan privatperson eller 

en yrkesperson. Privatpersonen kan vara anonym vid anmälan. Blanketten finns tillgänglig så som ansökningsblan-

ketter via kommunkansliet, Solgården och kommunens hemsida och den kan lämnas in till kommunkansliet eller 

Solgården för behandling. 

Information från barnomsorgen 

Föräldrar i Eckerö som önskar barnomsorg från hösten 2022 ska ansöka om detta 

senast den 8 april. Vi önskar att även ni som planerar att söka barnomsorgsplats un-

der hösten 2022/våren 2023 preliminärt gärna ansöker nu. An-sökningarna kan gö-

ras till daghemmet Nyckelpigan och småbarnsavdelningen Småpigorna. Ansökan be-

höver end-ast göras för dem som ansöker om ny plats eller vill byta plats. Blanketter 

och närmare information finns att hämta på kommunens hemsida, www.eckero.ax.  

 

Frågor och funderingar?  

Kontakta daghemsföreståndare Gun Sivén tel. (018) 364 040. 

 

OBS! Denna årliga ansökningsomgång genomförs för att underlätta planeringen inför hösten då platser frigörs vid 

skolstarten. Plats kan sökas när som helst under året då behov föreligger. 

4-31.7 håller daghemmet sommarstängt. 

Omsorgskansliet informerar 

Från och med 31.3 till 31.12.2022 kommer Per Leino att arbeta som vikarierande äldreomsorgs- och barnom-

sorgsledare. Per har tidigare arbetat i bland annat i Lemlands kommun och på Ålands handikappförbund. 

Kontaktuppgifter:  

Eckerö kommun e-post: per.leino@eckero.ax Hammarlands kommun e-post: per.leino@hammarland.ax 

Telefon: 329 321      Telefon: 364 529  
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 INFORMATION ANGÅENDE ELDNING UTOMHUS 

 

Våren är på antågande och i samband med att det fina vädret återvänder önskar säkert många påbörja rydjandet. 

Nedan förklarar vi de olika varningarna som kan förekomma.   

Varning för gräsbrand 

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI). Varningen för gräsbrand betyder en upplysning till allmänheten om 

att man bör vidta stor försiktighet i samband med att man hanterar öppen eld utomhus, således råder inget eld-

ningsförbud men största försiktighet ska iakttas. 

Varning för skogsbrand 

utfärdar Finlands Meteologiska Institut (FMI).  Information om varning för skogsbrand finns på landskapsalarmcen-

tralens hemsida www.112.ax , länk till Finlands Meteologiska Institut (FMI). När sådan varning är utfärdad råder 

enligt Räddningsslagen för Åland (§31, 106/2016), eldningsförbud utomhus.  

Tätbebyggt område 

Inom tätbebyggt område råder ALLTID eldningsförbud. Inom räddningsområdet gäller detta enbart Godby. 

Vi vill påminna om att det alltid är förenat med risk att gör upp öppen eld i naturen och att man alltid noggrant bör 

överväga om det verkligen är nödvändigt att elda. Väljer man ändå att göra upp eld bör man särskilt tänka på föl-

jande: 

Om du tänker elda 

 Förbered Dig så att Du kan släcka en brand om den blir för häftig eller går åt fel håll. 

Dra fram vattenslang, vattenbehållare, brandsläckare, ruskor innan Du börjar elda. 

 Elda ALDRIG ensam. 

 Tänk på förhand igenom hur man alarmerar brandkåren, ring nödnumret 112 i brådskande, verkliga nödsi-

tuationer när liv, hälsa, egendom eller miljö hotas eller är i fara. 

 Om du väljer att elda, bränn små områden i gången.  

 Elda då det är vindstilla. Vind ger elden mera syre vilket gör att den sprids snabbare. 

 Tänk på att gnistor som flyger sin väg kan antända närliggande områden. 

 Undvik att elda nära byggnader och annan egendom, röj undan torrt gräs och annat brännbart material 

invid dessa och blöt marken nära dessa innan eldningen påbörjas. 

 Ha ordentligt med kläder som skydd, och använd kläder som inte är lättantändliga. 

 Kontrollera, flera gånger, efter Du slutat elda att allt har slocknat. 

Avslutningsvis konstatera vi också att det är du som tänt brasan som är ansvarig för följderna. 

Med önskan om en trygg och säker vår! 

 

Räddningschef Ledande brandinspektör/brandingenjör  Brandmästare 

Lennart Johansson Thomas Mattsson  Krister Koskinen 

Tel 0457 522 1630 Tel 040 828 1640     Tel 0457 3456 435 
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 Eckero  pensiona rsfo rening informerar 
 

April är en vårmånad, oberoende av vädret!  

 

Styrelsen har planerat följande aktiviteter under april: 

Månadsmöte den 27 april kl. 13 på Ekergården. Kaffe, lotteri. 

Fredagsfika 

Föreningen bjuder på fredagsfika varje fredag från och med den 11 mars klockan 14 på Ekergården. Vi startar 

helgen med en gemensam kaffestund. Du behöver inte vara medlem för att delta, men du bör vara pensionär. OBS. 

Inget fredagsfika på långfredagen! 

 

Känner du dig snuvig så stannar du hemma och kurerar dig, annars är du hjärtligt välkommen. 

I juni kommer vi att göra en utflykt till Kallas, men mera info om det i maj-info. 

Vi vill också tipsa om att föreningen har en egen Facebookgrupp. Sök på Eckerö pensionärsförening på Facebook. 

 

Styrelsen 

 

Medlemsavgiften för år 2022 beslöts vara 20 euro. Här nedan har du en giroblankett som du kan använda för att 

betala medlemsavgiften, om du inte redan gjort det. Skriv gärna namnet/namnen som meddelande till banken, 

speciellt om du till exempel delar konto med någon. 
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Information från Röda Korsets  

Eckeröavdelning 

Den 12.4 blir det Stick– och snackcafé på Ekergården  

kl. 18.30-20.00 Välkomna med! 

 

Som information.  

Avdelningen har skänkt 2 000 € till Ukraina. Det inhandlades lä-
kemedel för hela summan och det överlämnades i samband med 

att en bil ifrån Eckerö körde ner och hämtade flyktingar.  Dess-

utom har vi gett 200€ till en familj som ska bo i Eckerö. De be-
höver kunna köpa mat innan deras bankkonton fungerar. 

 

SOMMARPERSONAL 

Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? 

Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb. 

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 

Alla arbetstillfällen är välkomna! 

Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är mellan18-30 år 

upplev Norden genom Nordjobb. 

Du kan även söka jobb året runt. 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 

eller Nordjobb på Facebook. 

Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org 

 

 
 

Rörlighetskurs med fokus på ryggen 
 
Du får lära dig om hur du med hjälp av Neurolize 
metoden  kan får lite mjukare och skönare rygg. Vi 
går igenom enkla övningar som bara tar några minu-
ter per dag att göra hemma.  Vi tittar på hur allt 
hänger i hop med allt i hela kroppen. Häng med på en 
spännande resa i din egen kropp. 

 
Två tillfällen på Ekergården: 
onsdag den 20.4 kl. 18.30-19.45 
måndag den 25.04 kl. 18.30-19.45 
 
Kursledare: Jane Forsström   
 
Pris för medlemmar i Folkhälsan: 20 euro, övriga 40 
euro. 
 
Anmälan till Gunilla Mattsson tel. 0457-3431974 
senast den 11.04. 
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Välkomna på årsmöte 
Söndagen den 10 april kl. 14.00 ordnar Eckerö Idrottsklubb r.f. stadgeenligt årsmöte på Solvallen. 

Invigning av utegym 
Efter två år av planering, bidragsansökningar och byggande är äntligen ”Solvallens utegym” färdigt! Detta 

firar vi med invigning i samband med vårt årsmöte söndag den 10 april. Vi hoppas många Eckerö-bor 

kommer med för att titta på vårt nya fina utegym, vi finns där för att berätta och instruera er hur man an-

vänder redskapen. Vi bjuder på korvgrillning, kaffe och saft. 

Årsmöte kl. 14.00 

Invigning av utegym kl. 15.00 

Samtidigt vill vi passa på att tacka alla som bidragit till att utegymmet har blivit verklighet: Eckerö IK både 

styrelse och medlemmar som har hjälpt till, Folkhälsan i Eckerö och Eckerö kommun som har bidragit med 

pengar samt ett stort bidrag från Lokalkraft LEADER Åland som har gjort detta projekt möjligt. Projektet 

har haft en totalbudget på drygt 23 000 € och vi planerar att fortsätta investera i fler redskap då möjlighet 

finns. 

 

 

 

 

Då ni tränar vid utegymmet önskar vi att ni är varsamma med redskapen och tränar enligt instruktionerna 

som finns vid stationerna. All träning sker på egen risk. Åldersgräns är 15 år utan målsman. Kontakta före-

ningen vid problem med utegymmet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tack för ert stöd! 

https://www.facebook.com/EckeroIK 

Bli medlem 
 

För att delta i våra aktiviteter behöver ni vara medlemmar 

i Eckerö IK. Stöd vår förening och bli medlem genom att 

betala in avgiften: 

- Vuxna: 10 Euro, Barn upp till 16 år: 5 euro  

- Mottagare: Eckerö Idrottsklubb r.f.  

Kontonummer (IBAN): FI29 6601 0003 2678 53 

- Ange följande som meddelande: ”Medlemsavgift 

2022 + Namn” när ni betalar.  
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 Senaste nytt från Eckerö jaktvårdsförening 
 

Efterlysning! 

Jaktvårdsföreningen efterlyser uppgifter om möten, verksamhet mm från när jaktvårdsföreningen startade 1966 
och framåt. Är det någon som har material liggandes hemma i någon skrubb eller på vinden vänligen kontakta jakt-
vårdsföreningens ordförande Joel Karlsson tel./sms: 040 84 89 848, e-post eckerö.jvf@gmail.com så kommer vi och 
hämtar. 

 

I år är det dags för jaktmässa på Skokloster slott sista helgen i maj och om tillräckligt intresse finns så planerar jakt-
vårdsföreningen att anordna en resa till Skokloster den 28 maj. 

Om ni är intresserade att följa med till Skokloster vänligen sänd e-post till eckero.jvf@gmail.com  eller ett textmed-
delande till nummer 040 84 89 848 med namn, födelseår, och telefonnummer. 

Vad det blir att kosta vet vi inte förrän vi vet hur många som är intresserade. Sista anmälningsdagen är den 20 april. 

 
Eckerö jvf tänkte hålla en kurs/informations tillfälle i hur man tar hand om säl men nu kommer Jakt– och fiske-
museet hålla en liknande kurs den 2 april så vi kommer inte att arrangera någon kurs utan rekommenderar alla att 
fara till Jakt– och fiskemuseet den 2 april kl. 10-14.00 kursledare är Viktor Eriksson. 

 
Är det någon som har mink- och mårdhundsfällor som är lånade av Eckerö jaktvårdsförening och inte ANVÄNDS 
MERA vänligen lämna tillbaks dem till jaktvårdsföreningen. 

Alla fällor som har lämnats ut från Eckerö jvf är jaktvårdsförenings egendom och skall returneras till jaktvårdsför-
eningen när de inte används mera. 

 
Vänligen returnera de fällor ni inte använder både stora och små fällor så någon annan jägare kanske kan ha nytta 
av fällan. Även trasiga fällor skall returneras. 

Ni kan lämna dem till Jvf ordf. Joel Karlsson, adress Degersandsvägen 25 Torp. 

 
 
Hälsningar 

Eckerö jvf styrelse 

Styrelsen Eckerö Jaktvårdsförening 

FISKEFÖRBUD 

råder inom fiskens 

lekområden i Eckerö 

under tiden 

15 april – 15 juni 2022. 

Fiskeförbudsområdena 

finns utmärkta på kartor 

 på kommunens elektroniska 

anslagstavla samt hos 

byalagens ordföranden. 

Information finns också på www.fiskekarta.ax 

 

Storby, Kyrkoby, Torp, Överby, 

Marby och Björnhuvud byalag. 

Eckerö fiskarförenings årsmöte 

27.4.2022 kl. 19.00 

På Käringsunds fiskrökeri 

Information om återvinning 

OBS! Småbatterier, glödlampor samt annan ev. elektro-
nik får inte lämnas i kommunens återvinningsstationer, 
dessa ska lämnas till insamlingspunkter vid butiker eller 
till kommunens återvinningscentral. 

mailto:eckerö.jvf@gmail.com
mailto:eckero.jvf@gmail.com
http://www.fiskekarta.ax
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Glad påsk önskar 

Eckerö kommun 
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Sankt Lars- och Catharinabladet 

 
April 2022 

Eckerö-Hammarlands  

församling 

Coronainformation 

 
Gudstjänsterna är öppna för allmänheten 
 
Förrättningar ordnas utan begränsningar 
 
Förrättningskaffen i församlingens utrymmen är inte begränsade längre. 
 
I församlingen utrymmen håller vi avstånd och spritar händerna. Vid även lindrig sjukdom bör 
man stanna hemma. 
Med vänlig hälsning, 
 
Benny Andersson 
Kontraktsprost 

Det finns flera sätt att ge bidrag till den egna församlingens Gemensamt Ansvar-insamling 

Via banken kan du betala in ett bidrag till Gemensamt Ansvars konton: Aktia FI82 4055 0010 4148 41, Nor-

dea FI16 2089 1800 0067 75 och OP FI14 5000 0120 2362 28. Om du ger ett bidrag via banken, ange försam-

lingens referensnummer 305158 . 

Tack för ditt bidrag! 

Kyrktjänsts insamlingstillstånd RA/2020/639 och ÅLR/2021/8126. 

 

HJÄLP DE SOM FLYR FRÅN KRIGET I UKRAINA 

Nordea: FI33 1572 3000 5005 04, referensnummer 2943 
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  S:t Lars kyrka 

Femte söndagen i fastan - Judica 
Högmässa 3.4 kl 11 med Benny Andersson och Kjell 
Frisk 
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet. 
 
Skärtorsdagen 
Mässa med Getsemaneandakt 14.4 kl 19 med Benny 
Andersson och Kjell Frisk 
Kollekt: Eckerö-Hammarlands församlings diakoni-
arbete. 
 
Påskdagen 
Mässa med konfirmation 17.4 kl 13 med Jean Bany-
anga, Benny Andersson, Kjell Frisk, Catherine Frisk 
Görnberg, sång 
Kollekt: Finska Bibelsällskapet r.f.  
 
Annandag påsk 
Gudstjänst 18.4 kl 11 med Benny Andersson och 
Kjell Frisk 
Kollekt: Lärkkullastiftelsen sr. 
 
Andra söndagen efter påsk  
Högmässa 1.5 kl 11med Benny Andersson, Erik Vik-
ström biskop em och Pipsa Juslin. 
Kollekt: Insamlingen Gemensamt Ansvar 
Efteråt kyrkkaffe i Församlingsgården Laurentius. 

S:ta Catharina kyrka 

Palmsöndagen 
Familjegudstjänst 10.4 kl 11 med Benny Andersson, 
Kjell Frisk, Fredrik Mattsson, blås 
Kollekt: Svenska Lutherska Evangeliföreningen r.f. 
 
Långfredagen 
Gudstjänst 15.4 kl 11 med Jean Banyanga, Kjell Frisk 
och Voces Alandicae 
Kollekt: Elpida r.f.  
 
Påskdagen 
Mässa med konfirmation 17.4 kl 10 med Jean Bany-
anga, Benny Andersson och Kjell Frisk, Catherine 
Frisk Görnberg, sång 
Kollekt: Stiftelsen Hemmet 
 
Första söndagen efter påsk  
Gudstjäst 24.4 kl 11 med Jean Banyanga och Sami Im-
monen 
Kollekt: Mediamission Budbärarna r.f. 
 
Tredje söndagen efter påsk 
Högmässa 8.5 kl 11 med Jean Banyanga och Pipsa 
Juslin 
Kollekt: Kyrkans central för det svenska arbetet  
 
Inför tredje söndagen efter påsk 
Helmålsbön 7.5 kl 18 med Benny Andersson och Pipsa 
Juslin 
Kollekt: Kyrkans utlandshjälp ”Katastroffonden” 
Kyrkvandringar på Åland håller pilgrimsvanding 

till kyrkan. Se närmare information i kalendern i 
tidningarna.  

Kontakt: 
Eckerö-Hammarlands församling, Prästgårdsgatan 41, 22240 
Hammarland 
Ekonomikansliet, tel 018-36029, e-post: eckero-
hammarland.ekonomi@evl.fi  
Pastorskansliet, Kyrkgatan 43, 22270 Eckerö, öppet ti-on, fr kl 
9-13 tel: 018-38387, e-post: eckero-hammarland@evl.fi 
 

Personal: 
Tf kyrkoherde, Benny Andersson 0457-3433247 
Församlingspastor Jean Banyanga 0457-3458415  
Tf diakoniarb. Catherine Frisk Grönberg 0457-3425047 må 
13.30-15.30, ti o on kl. 9.00-11.00  

Kantor Kjell Frisk 0457-3459594 
 

Information: 
Skriftskolshelg: 8-9.4 
Klapp & klang i Catharinagården på torsdagar kl 10.30. 
Sykretsen samlas varannan vecka i Catharinagården och För-
samlingsgården Laurentius på måndagar kl 12.30 jämna 
veckor med start 4 april i Eckerö. 

”Sånger längs postvägen” 
 

Anita Henriksson, Nina Andersson,  
Kaj-Gustav Sandholm 
 
lö 23/4 kl 18:00 i S:t Lars kyrka  
 
Konserten sker inom ramen för fi-
randet av Åland 100 år (fri entré) 

Herrlunch 
på Catharinagården 29 april kl 12. 
Anmälan till tel 38387 senast 26 april kl 
12. 
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