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Nästa nummer av Eckerö info 

utkommer i början av juli. 

Skicka in ditt material till föl-

jande infoblad via e-post till 

info@eckero.ax senast den 25 

juni. 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 

Juni 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.  

Biblioteket stängt helgdagar och kväll före helgdag. 

Återvinningscentralen i Storby 

Tisdag och torsdag 18.00-20.00 

Lördag 10.00-14.00 

ÅVC håller stängt helgdagar och kväll före helgdag. 

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 besö-

ket om inte hälsoskäl förhindrar användandet, då kan visir användas. Per-

sonalen 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 under våren och sommaren 

Kommunkansliet stängt 9-10.6. Kansliet håller sommarstängt 18.7-5.8.  

ÅVC stängt 9.6 och 25.6. Biblioteket stängt 8.6. 
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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 

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 

Tf. omvårdnadsledare 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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 Eckero  pensiona rsfo rening informerar 

 

Nu är sommaren alldeles bakom knutet! 

 

Styrelsen har planerat följande aktiviteter under juni: 

 

Utflyt till Kallas den 17/6 : 

Den 17 juni kommer vi göra en vårutflykt till Kallas Skärgård Sandö och äta lunch där vid 13-tiden. An-
mälan för lunchen görs till Marianne (0457- 3832506) eller (Kerstin (0457-504 75 71) senast den 13 juni, 
(kött, fisk eller vegetarisk/vegansk). Lunchen kostar 6 euro. Transport till Sandö sker med buss, start från 
Berghamn kl 11.00. Berätta gärna till Marianne eller Kerstin var du stiger på (längs riksväg 1). Bussen 
kostar 10e.  

 

Sommaraktivitet från och med 29/6: 

Vi startar vår sommaraktivitet den 29/6 kl 17 på Eckerö Camping och stugor i Skag. 

 

Vi försöker sända information under sommaren via tidningarnas kalendrar, men den mest aktuella inform-
ationen hittar du alltid lättast på Facebook. Föreningen har en egen Facebookgrupp. Sök på Eckerö pens-
ionärsförening på Facebook. Har du inte Facebook själv så be någon vän eller släkting att gå med i grup-
pen. 

  

Styrelsen 

Aktivitetsbiljetter 2022 

Eckerö kommun delar ut 8 stycken aktivitetsbiljetter värde 5 euro styck till alla barn 3-14 år (födelseår 2008-2019) 

samt alla personer 75+ (födelseår t.o.m. 1947). Aktivitetsbiljetterna finns att hämta på kommunkansliet fr.o.m. 

måndag den 16 maj. Vi kan också posta biljetterna till dig. Barn i skolan och barnomsorgen får sina biljetter via sko-

lan och dagis.   

Midsommarfirande på Solgården 

23.6 kl. 13-13.30 firas midsommar på Solgården tillsammans med boende och 
anhöriga om vädret tillåter utomhusvistelse. 
Underhållning samt servering av tårta med dryck.  
Vi vill gärna att anhöriga som är intresserade av att delta meddelar Solgården 
senast 15.6.2022, tel. (018) 364 020. 

Pensionärer! 

Välkommen med på promenad den 15.6 kl. 13, start på Solgårdens parkering. 

Kaffe bjuds på Solgården. Om man vill ha fika med kaffet tas det med själv på egen bekostnad. 

Om intresset finns kommer promenaderna att fortsätta under sommarens gång. 

 Meddela Carolina om du vill delta, tel. 0457 3455 700. 
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 Tomt till salu 

Tomt till salu på Nyckelpigsgatan 7 på bostadsområdet i Storby. 

Del av Stångbacka 43-406-23-38, skifte 2, tomtstorlek ca. 1060 m2.  

Pris 2,10€/m2.  

Kontakta kommunkansliet på tel. (018) 32 930 eller e-post info@eckero.ax för mer information.  
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Gemensam löprunda runt träsket 
Onsdag den 22 juni kl. 19.00 kör vi en gemensam löprunda i måttlig takt runt träsket och kringlig-
gande natur. Vi springer tillsammans utan hets och njuter av sommarkvällen. Valbar distans ca 5,5 km 
eller 9–10 km. Ta med vattenflaska som kan lämnas längs vägen. Välkomna med alla som vill springa en 
tur! 

Brännboll på Solvallen 
Kom med till Solvallen och spela brännboll onsdagen den 29 juni kl. 18.30. 
Brännboll passar hela familjen (gammal som ung och mitt emellan!), vi har kort 
bana för de yngre och vanlig bana för de äldre så vi alla kan spela tillsammans. 
Det viktigaste är inte att vinna, utan att ha roligt, men vi räknar nog poäng! 

 

Om det blir dåligt väder försöker vi hitta en annan dag så håll koll på vår Fa-
cebook-sida för senaste info. 

Utegymmet 
Kom ihåg att träna i vårt fina utegym nu när vädret är som bäst! Utegymmet finns vid Solvallen, ca 300 
meter in längs Skagvägen. Där finns även motionsbanan som man kan gå eller springa på, ett varv är 1,6 
km. Snart kommer det upp nya aktivitetsstationer längs med banan så håll utkik på Facebook där vi 
meddelar om uppdateringar! 

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.  

 

Tack för ert stöd! 

https://www.facebook.com/EckeroIK/ 

    

https://www.facebook.com/EckeroIK/
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Fastighetsägare Stugägare Fastighetsbolag Privatpersoner  

Vi utför allt inom fastighetsskötsel 

Gräsklippning/trimning 

Häckklippning 

Målning  

Cykelservice vi hämtar även er cykel. 

Slyröjning 

Vedklyvning 

Tveka inte hör gärna av er och diskutera om ni vill ha något utfört. 

Privatpersoner har rätt till ”Hushållsavdraget”  

Johan & Tommy 

Tel.+358 (0) 457 3460286 

axserviceab@gmail.com 

Följ gärna oss på Facebook  

AX Service Ab 

Midsommarstången i Storby 

 
Vi jobbar med tofsar och kronor till midsommarstången i Storby varje sön-
dag kl. 18.30 vid Labbas hembygdsgård. Alla välkomna med för att hjälpa 
till att göra vår midsommarstång fin! 
  
För aktuell information om vad som är på gång med midsommarstången i 
Storby, gå gärna med i vår Facebook-grupp Midsommarstången i Storby! 

Ledig lägenhet 

I kommunens radhus Ekebo i Storby finns en ledig lägenhet. Lägenheten är en tvårummare med kök på 56,6 

kvadratmeter. Hyran är 418,80 €/månad + uppvärmning och hushållsel. Lägenheten är ledig omgående. Lägenhet-

erna i Ekebo har eluppvärmning och tillgång till kallförråd och servicehus med bastu och tvättstuga. Möjlighet till 

fiberanslutning finns, hyresgästen kontaktar själv Ålcom eller IP-Connect för att teckna avtal. Vid inflyttning upp-

bärs en garantihyra på en månadshyra.  

Om du vill hämta en blankett för bostadsansökan eller få den hempostad kontaktar du kommunkansliet på tel. 

(018) 32 930 eller e-post info@eckero.ax. Blanketten finns också på kommunens hemsida, www.eckero.ax/

blanketter. 

Kommunstyrelsen fattar beslut om tecknande av hyresavtal för lägenheter i Ekebo.  

mailto:axserviceab@gmail.com
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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 upphörde i mars. Istället erbjuder kommu-

nen dig som turistföretagare att marknadsföra dig via 

kommunens hemsida. Vi samlar aktiviteter, sevärdheter, 

boenden och restauranger/kaféer under Turistinfo på 

kommunens 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.  

 

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. 

Information om återvinning 

OBS! Småbatterier, glödlampor samt annan ev. elektronik får 
inte lämnas i kommunens återvinningsstationer, dessa ska 

lämnas till insamlingspunkter vid butiker eller till kommunens 
återvinningscentral. 

http://www.fiskekarta.ax
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Nybörjarkurs i kajakpaddling 

Folkhälsan i Eckerö erbjuder en nybörjarkurs i kajakpaddling söndagen den 19.06 

kl. 13-16 i Käringsund (stranden mittemot Alebo Camping) Man bör vara över 15 år 

och simkunning för att delta. 

Kursen har fokus på teknik, kajakens uppbyggnad, utrustning, vägval vid paddling 

mm. Målet med kursen är att ge dig basala kunskaper, trygghet och väcka intresse 

för paddlingen. 

Kursens kostar 40e/per person för medlemmar i Folkhälsan i Eckerö och 60e/per 

person för övriga. Bli gärna medlem i vår lokalförening (10e/årsavgift). 

Kajak och utrustning ingår i priset. Kursansvarig Leif Höglund.  

Anmälan senast den 9.6. 

 

Fortsättningskurs i kajakpaddling 

Folkhälsan i Eckerö erbjuder en fortsättningskurs i kajakpaddling söndagen den 

28.8 kl. 13-16 i Lervik Järsö (Paddelboden). 

Man bör ha gått nybörjarkursen och vara simkunnig och över 15 år. 

Kursen har fokus på räddningsövningar och är en fortsättningskurs på nybörjarkur-

sen.  

Kursens kostar 40e/per person för medlemmar i Folkhälsan i Eckerö och 60e/per 

person för övriga. Bli gärna medlem i vår lokalförening (10e/årsavgift). 

 

Kajak och utrustning ingår i priset. Kursansvarig Leif Höglund. 

 

Anmälan senast 14.8. 

 

Anmälan till båda kurserna Seija Andersson Mobil: 050-5376084 

OBS! Ta med vattenflaska och ombyteskläder i vattentät påse.  
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 TRAFIKREGLERINGAR I ECKERÖ i samband med IDROTTSEVENEMANG! 

 

Åland Event ordnar följande idrottsevenemang under sommaren, med tävlingscent-

rum vid Käringsund Resort & Conference! 

 

2-3.7 Käringsundsloppet 

9.7 Semesterloppet 

26-27.8 Käringsund Triathlon 

9-10.9 Åland Swimrun 

Inför KÄRINGSUND TRIATHLON ansöks liksom tidgare år om att stänga av Käringsundsvägen (från LV1) t.o.m. 

Käringsund Resort & Conference (Käringsundsvägen 194) för trafik med vissa villkor/ undantag bl.a. behörig trafik 

till tomt och till företag längs den aktuella sträckan samt tung trafik ska släppas fram (ev. med visst dröjsmål) samt 

räddningsfordon och polisfordon i utryckning släpps alltid omedelbart fram.  

Omfart är planerad längs Bagargatan – Käringsundsvägen – Farmvägen/ Alebovägen. 

Under samma tidpunkter har arrangörernas trafikvakter rätt att för kortare stunder stoppa trafiken längs rutten 

Käringsundsvägen – Fjärilsgatan – Stångbackan – Torpvägen – Skeppsviksvägen. 

Hastigheten på Torpvägen ansöks om att sänkas till 50km/h under tiden 26-27.8 

 

Under övriga lopp är det inga speciella trafikarrangemang men under Käringsundsloppet finns det extra många cy-

klister i rörelse längs vägarna.  

 

TACK för din förståelse! 

Mera info om Käringsund Triathlon finns på www.triathlon.ax dit även trafikanordningsplaner kommer att läggas in 

före loppet. Information om alla lopp finns på www.alandevent.ax  

 

Vid ev. frågor gällande ärendet vänligen kontakt projektledare Ia Colérus, tfn 040-5223823 eller 

ia.colerus@alandevent.com 

Allmän brandsyn av inkvarteringsanläggningar 

Enligt räddningslagen så skall regelbunden brandsyn förrättas i alla inkvarteringsanläggningar såsom hotell, vand-

rarhem, gästhem och motsvarande lokaler. Brandsyneintervallen varierar mellan 1-3 år beroende på antalet 

bäddplatser. 

Ägare/verksamhetsansvariga uppmanas att kontakta räddningsmyndigheten för att boka in tid för syn på telefon 
018-329 175 alt. e-post raddning@jomala.ax. 

Info om ”VARNING FÖR SKOGSBRAND”. 

Räddningsmyndigheten vill påminna om att skogbrandvarning utfärdas och dras 

tillbaka från den tidpunkt som kontinuerligt anges på Meteorologiska Institutets 

hemsida www.fmi.fi/sv 

Under tid som Varning för skogsbrand råder, är det automatiskt eldningsförbud i 

skog och mark. 

Räddningsområde Ålands landskommuner önskar alla en riktigt skön sommar! 

http://www.triathlon.ax
http://www.alandevent.ax
mailto:raddning@jomala.ax
http://www.fmi.fi/sv
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 Äger du en Doro mobiltelefon? 

   

Vet du om att det på baksidan av Doros mobiltelefoner 

finns en larm knapp? 
Om du aktiverar funktionen på din Doro mobiltelefon 

kan du vid behov av hjälp trycka och hålla in larm 

knappen tills ett ljud hörs, mobiltelefonen börjar då 

automatiskt ringa upp personen som står först på din 

nummerlista.  

Om personen inte svarar väljer mobiltelefonen nästa person på listan, det går att sätta 

in 5 personer på nummerlistan, dock ej nödnumret 112.  

Då personen mobiltelefonen ringt upp svarar behöver du inte göra något annat än att 

berätta vad som hänt och att du behöver hjälp. 

För att aktivera larmknappen och lägga in personer på nummerlistan: 

1. Välj Inställningar 

2. Välj sedan Trygghetslarm eller Nödsamtal (finns olika benämningar) 

3. Välj Aktivering 

4. Välj På Normal 

5. Tryck sedan på Bakåt  

6. Välj Nummerlista 

7. Välj sedan Tillför 

8. Här kan du välja Manuell (du skriver själv in namn och telefonnummer) eller så 

väljer du Telefonbok (du tar en färdig kontakt från din telefonbok) 

9. Tryck sedan Ok, du har nu tillfört första personen av 5 på din nummerlista, fyll nu i 

de 4 återstående personerna som kan undsätta dig om olyckan skulle vara framme. 

Vid frågor kontakta ÄlDis koordinator Liz tfn. 040 0897195 

 

Eckerö Pensionärsförening 

LARM KNAPP 
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Eckerö kommun 

önskar alla  

en trevlig sommar! 
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Sankt Lars- och Catharinabladet 

 
Juni-juli 2022 

Eckerö-Hammarlands  

församling 

 

 

Bästa församlingsbor. 

Vi står i en brytningstid mellan vår och sommar. I skrivande stund har värmen kommit åter efter kalla 

nordanvindar. Men det är ändå en underbar årstid. Naturen är så där grön som den bara kan bli. All-

ting är så fräscht, alla träden är så vackra med bladverket blankt och oförstört.  

Barnen får snart sommarlov och för oss vuxna kommer semestern. Jordgubbsskörden hoppas vi skall bli 

god och de ljumma ljusa kvällarna önskar vi skall bli många i sommar, då vi kan sitta ute och kanske 

grilla.  

Vi sår frön och planterar blommor och växter - vi planterar och vattnar. Människan planterar, vårdar 

och ansar, men Gud ger växten. Varje frö är skapat unikt, och det går inte att skapa en hyacint av en 

krokus. I våra trädgårdar tävlar ogräsen om utrymmet och vi vill helst ta bort dem. Vi jobbar och sliter 

för att rabatten skall vara perfekt. Det är ett av sommarens måsten.  

Vi har faktiskt en massa "måsten" över oss nu när vi egentligen borde vila. Jag tror att vi skulle orka med 

den mörka årstiden bättre om vi under sommarmånaderna kunde vila litet mer och lägga undan några 

måsten, kanske till och med lära oss att älska ogräsen och låta dom få växa litet mer än vanligt. Det 

finns faktiskt vackra ogräs och ogräs som vi kan äta och må gott av.  

Min uppmaning till oss alla är att vila mer i sommar, gå ut i solen de dagar den skiner och samla kraft 

inför hösten och vintern. 

För mig är det här också en brytningstid. Tiden som tf kyrkoherde har löpt ut. Som ni säkert läst i tid-

ningarna fick kyrkoherdetjänsten ingen sökande. Jag har därför lovat att fortsätta som tf kyrkoherde på 

25 % fram till oktober. 

Benny Andersson 
Kontraktsprost 

Kyrkornas öppethållning 

S:ta Catharina och S:t Lars är öppna under tiden 1 juni -31 augusti, mån- lö kl 

09.00 – 15.00. Söndagar endast under gudstjänsttid. Övriga tider enligt över-

enskommelse 

HJÄLP DE SOM FLYR FRÅN KRIGET I UKRAINA 

Nordea: FI33 1572 3000 5005 04,  

referensnummer 2943 
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  S:t Lars kyrka 

Treenighetssöndagen 

Högmässa 12.6 kl 11 med Jean Banyanga och 
Pipsa Juslin 
Kollekt:  
Eckerö-Hammarlands församlings barn- och 
ungdomsarbete. 
 
Midsommardagen – Johannes döparens dag 
Gudstjänst 25.6 kl 11 med Jean Banyanga och 
Pipsa Juslin 
Kollekt:  
Kyrkans central för det svenska arbetet 
 
Fjärde söndagen efter pingst 
Högmässa 3.7 kl 11 med Benny Andersson och 
Pipsa Juslin 
Kollekt: Församlingsförbundet r.f. 
 
Femte söndagen efter pingst 
Kvällsgudstjänst 10.7 kl 18 i Paviljongen i Torp 
med Jean Banyanga och Pipsa Juslin 
Kollekt:  Matbanken på Åland r.f. 
 
Sjunde söndagen efter pingst 
Friluftsgudstjänst på Emskär 24.7 med Benny 
Andersson och Pipsa Juslin. Avfärd med båt från 
Bodegan i Käringsund kl 11. Kaffekorg och 15 € 
med. De som kommer med egen båt kan bjuda 
släkt och vänner på skjuts. I händelse av dåligt 
väder, gudstjänst i S:t Lars kyrka. 
Kollekt: Kyrkans diakonifond 
 
Kristi förklarings dag 
Friluftsgudstjänst på Lassas i Kyrkoby 31.7 kl 14 
med Benny Andersson och Pipsa Juslin.  
Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f  

S:ta Catharina kyrka 

Pingstdagen 
Högmässa 5.6 kl 11 med Maria Widen och Kjell 
Frisk 
Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f. 
 

Andra söndagen efter pingst 

Gudstjänst 19.6 kl 14 med Benny Andersson och 
Pipsa Juslin 
Kollekt: Lärkkullastiftelsen sr 
 
Tredje söndagen efter pingst 
Högmässa 26.6 kl 11 med Jean Banyanga och 
Pipsa Juslin.  
Kollekt: 
Eckerö-Hammarlands församlings musikarbete. 
 
Apostladagen 
Friluftsgudstjänst på Sälskär 17.7 med Benny An-
dersson och Pipsa Juslin. Avfärd med båt från 
Skarpnåtö kl 11. Kaffekorg och 15 € med. I hän-
delse av dåligt väder, gudstjänst i S:ta Catharina 
kyrka. 
Kollekt: 
För diakoniarbete. Finska Missionssällskapet r.f. 

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  
Diakonin 0457-3425047 må , tis och fre kl 13.30-15.30 

T.f. kantor Pipsa Juslin 0457-3459594 
 

Information: 
Klapp & klang, Sykretsen, Catharina-Larskören och Herrlunchen har som-
maruppehåll  

Musik i Sommarkvällen 
med Pipsa Juslin 

 
S:t Lars: 

Torsdag 23.6 kl 19 
Torsdag 14.7 kl 19 

 
S:ta Catharina kyrka: 

Torsdag 30.6 kl 19 
Torsdag 21.7 kl 19 

mailto:eckero-hammarland.ekonomi@evl.fi
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