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Nästa Infoblad kommer i  
slutet av december 2022.
Deadline för materialinlämning 
senast 15.12.2022. Sänd ditt 
material med e-post till:  
jomalabibliotek@jomala.ax

OBS! Var vänlig använd 
Word-program för texten  
och skicka eventuella bilder  
separat eftersom materialet 
måste kunna redigeras!

I mån av plats publiceras  
företagsannonser. Priser för  
kommersiella (företags)  
annonser inkl. moms 24 %:
Helsida (A4)   600 euro
Halvsida  300 euro
Fjärdedelssida  150 euro
Åttondelssida  75 euro
Sextondelssida 37,50 euro

Jomalaföreningars annonser  
och samhällsinformation sätts  
in kostnadsfritt och redigeras.

Aktivitetskoordinatorn
Program på Rönngården:
Måndagar kl. 13–14 
Högläsning, kaffe (varannan vecka, 
start: 12.12)

Måndagar kl.14–16 
Mimosel med Ulla från Folkhälsan i  
Jomala, kaffe (varannan vecka, start: 
5.12 )

Tisdagar kl.10–12 
Öppen dörr hos aktivitetskoordinatorn, 
för alla äldre i kommunen.  
Få information om aktiviteter, ge förslag 
på aktiviteter du skulle vilja att  
ordnades, eller prata bort en stund. 
(Rummet till vänster vid huvudingången)

Tisdag 13.12 kl.13.15 Luciafirande
Elever från Södersunda skola uppträder. 
Vi bjuder på glögg och pepparkakor.

Motionsverksamhet för pensionärer  
i Jomala
Onsdagar kl. 15–16 
Cirkelträning. Vikingagårdens sporthall. 
Ingen anmälan eller avgift.

Frågor, tankar, idéer?

Du når Helena på 0457 345 7760 och 
aktivitetskoordinator@jomala.ax

Prenumeration Om du vill prenumerera per e-post på Infobladet eller 
kommunstyrelsens, fullmäktiges eller nämndernas protokoll, gå då in på http: 
//www.jomala.ax/prenumerationer och registrera din e-postadress.

Kommunkansliet
Kommunkansliet har stängt den 6.12. 
på grund av självständighetsdagen.
Kansliet stängs kl. 13 fredagen den 
23.12 t.o.m 26.12 och öppnas återigen 
som vanligt den 27.12.

Kontaktuppgifter till kommunens  
personal finns på kommunens  
webbplats  
https://www.jomala.ax/kontaktpersoner 
och i telefonkatalogen.

Jomala kommun
Vill du vara vikarie inom Jomalas fina 
barnomsorg, i antingen barngrupp eller 
kök? I så fall får du gärna kontakta 
respektive daghem och anmäla ditt 
intresse:

Trollsländan, tel. 329151
Österkulla daghem, tel. 329161
Vikingen, tel. 329171
Gottby daghem, tel. 329178
Överby daghem, tel 329181
Sviby daghem, tel. 329191

Julhälsning

Hemvårdsstöd

Lyfter du hemvårdsstöd 
och går på ny  

moderskapsledighet?

Vänligen meddela det till
gitt.helen@jomala.ax

eller på telefon 329138.

Tekniska förvaltningen
– Om du har kommunal plogning av 
privata infarter: Kom ihåg att sätta  
upp reflexförsedda plogpinnar före  
plogningen kommer igång, samt se till 
att infarter är fria från kvistar, grenar 
och andra hinder både på höjd och 
bredd. 
– Undvik att parkera diverse fordon,  
annat än tillfälligt, på allmänna  
vändplaner för att möjliggöra plogning!
– Om ni beställt plogning, men ännu inte 
fått någon faktura, vänligen kontakta 

Ann-Britt Jansson tel. 329 130.
– Plogare för Prästgården och delar av 
Ingby är ännu inte klart. Det meddelas 
framledes på kommunens hemsida 
samt Facebook.
– Det finns ännu hushåll som inte  
lämnat in någon avläsning på vatten-
mätaren, vilket behöver göras snarast! 
Att lämna mätaren oavläst kan bli  
kostsamt, då uppskattningen kan  
vara för låg i förhållande till verklig 
förbrukning.

GOD JUL OCH  
GOTT NYTT ÅR

från oss alla på  
Jomala kommun

Samhällsinformation till alla hushåll i Jomala
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www.alandglimrar.ax

26–27  november 
3–4  december
10–11  december

Jomala IK
JIK Fotboll
Ni hittar alla lag och uppdaterade  
träningstider på www.jik.ax. 

Ny fotbollsgrupp
Vi har startat en ny fotbollsgrupp med barn och födda 
2017. Vi träffas tisdagar kl.18.00 på Lilla planen bakom 
Vikingahallen. Kontakta info@jik.ax om ni har några 
frågor. 

JIK Idrottskul
Onsdagar kl. 18-19 för barn födda 2010–2015 startar  
den 7 september. Vid frågor vänligen kontakta Lena:  
lena.eriksson@aland.net, tel. 0457 3425 584

JIK Idrottsröris
För alla barn mellan 3–6 år. Vi vill ge barn möjligheten 
till att röra på sig och har roligt tillsammans med andra 
barn, med vuxna och/eller med sina föräldrar genom  
fri lek och aktivitet. Kostnaden är 40 euro/termin. 
Kontakta Pernilla Hjärne pernilla.hjarne@sahd.ax eller 
0457-331 3018 om ni har några frågor.

Demensföreningen på Åland  
informerar!
Vi är en intresseförening för:
– 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  
medkommuner 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

Önningebymuseet

Fina julklappar hittar du i vår mycket  
välsorterade museibutik. Bland annat den 
nya fina boken ”Lilla Önningebyboken”.

www.mise.ax

Har du större mängd avfall, besök Mises återvinningscentral

Tänk på att glansigt omslagspapper är behandlat och inte 
går att sortera som papper. Glansigt julpapper ska sorteras 
som brännbart avfall. Packa istället in dina paket i t.ex.obe-
handlat papper eller tidningspapper så kan du sortera det 
som papper. 

God Jul! 
Önskar

Tisdag
Österledens P 
Strandnäs skola 
Österkulla daghem 
Hantverkargr. Jomala 
Maxinge, södra P

Måndag
Vikingterminalen 
Lervik 
Baltichallen P 
Stadshuset 
S-Market, norra P

16:00-16:30 
16:45-17:15 
17:30-18:00 
18:15-18:45 
19:00-19:30

Misebilen 2022

Besök Mises hemsida för aktuella öppet-
tider, turlista och där hittar du även
vår sorteringsguide.

 

24 . 1 1 - 1 7 . 1 2

Mer info om tider och 
priser hittar ni på

www.smakbyn.ax/smakbyns-julbord/

VÄLKOMNA TILL
SMAKBYNS

B e s t ä l l  j u l m a t  f r å n  
o s s  i  S m a k b y n  f ö r  e n

s t r e s s f r i  o c h  s k ö n  j u l !

V i  k ö r  h e m  m a t e n  å t  e r
p å  f a s t a  Å l a n d  2 2 . 1 2

( d e t  g å r  ä v e n  a t t  h ä m t a
f r å n  S m a k b y n ) .

www.smakbyn.ax/julmat/

Julbord
 

 
Beställ julmaten direkt på
www.smakbyn.bestorante.com

Dessutom premiärvisas Postens donation 
av Leo Belmontes porträtt av den för  
Önningebykolonin så betydelsefulla  
postmästaren Uno Godenhjelm.

Önningebymuseet håller extra julöppet lördagen den 10 december kl. 12–15

FRI ENTRÉ

FÖRENINGSINFO



BIBLIOTEKS- OCH KULTURFÖRVALTNINGEN

Biblioteket finns i Vikingagården Godbyvägen 439. Välförsett – med god service!  
Tel. 329 770. E-post: jomalabibliotek@jomala.ax, www.jomala.ax

Jomala bibliotek finns i Vikingagården mittemot kommunkansliet. Besöksadressen är Godbyvägen 439.  
I foajén finns en återlämningsvagn, öppettider: måndag–torsdag kl. 8–20, fredagar kl. 8–15.

Utställningar i bibliotekets foajé

 FRITIDSFÖRVALTNINGEN

Har ni frågor eller funderingar är det bara att kontakta fritidsledaren på 0457 569 22 59 eller ungdomsgarden@jomala.ax. Du hittar 
också aktuell information på Facebook på: www.facebook.com/fritidsledarejomala & www.facebook.com/JomalaUngdomsgard.
Mer information om alla fritids-, idrotts- och ungdomsaktiviteter finns också under www.jomala.ax/fritid-och-idrott.

Idrottsverksamheten
Jul- och nyårsstängt 24–26.12.2022,  
31.12.2022–1.1.2023 och 6.1.2023.
Fre 23.12  09.00–18.00 
Lör–mån 24–26.12 Stängt 
Tis–tor 27–29.12 15.00–22.00 
Fre 30.12  09.00–18.00 
Lör 31.12  Stängt 
Sön 01.01  Stängt 
Mån–tor 02–05.01 09.00–22.00 
Fre 06.01  Stängt
ÖPPETTIDER I VIKINGAHALLEN 
Måndag–torsdag 09.00–22.00 
Fredag  09.00–18.00* 
Lördag–söndag 12.00–15.00*
*Fredag och lördag-söndag stänger vi 18.00 respektive 15.00 
för squash och gym om det inte finns inbokade gruppbokningar. 
Vikingahallen öppnar 30 minuter före öppningstid och stänger  
30 minuter efter stängningstid.
Har ni frågor vänligen kontakta hallvärdarna: 
vikingahallen@jomala.ax, 0457 52 44 281
Du vet väl att du kan köpa per gång eller månadskort,  
säsongskort (4 månader) och årskort! Priserna hittar du på  
https://www.jomala.ax/fritid-och-idrott/idrott-och-motion.

Ungdomsverksamheten 
Jul- och nyårsstängt 22.12.2022–9.1.2023.
Ungdomsgården i Vikingagården håller öppet enligt följande: 
Tisdagar  kl 18.00–21.30 
Onsdagar kl 18.30–20.30 (Frideborg, åk 4–6) 
Torsdagar  kl 18.00–21.30  
Fredagar  kl 18.00–23.00
Öppet för alla som börjat årskurs 7 till dagen man fyller 18 år.
Torsdagar har vi bingo, frågesport, bakning osv på ungdoms-
gården i Vikingagården.
Fredagar är sporthallen öppen.

Klubbverksamheten 
Kl 14.00–16.30 Måndagsklubben för åk 3–4 
Kl 14.00–16.30 Torsdagsklubben för åk 5–6

Avgiften är 20 euro/person/termin inklusive lättare mellanmål. 
Max 15 personer per grupp. OBS! Bägge klubbarna fullsatta.  
Mer info: ungdomsgarden@jomala.ax 

Ungdomsprogram:  
(med reservation för eventuella ändringar): 
För att se det senaste som händer följ Jomala fritidsledare på 
Facebook. Där kommer mera info om våra aktiviteter.

Utställningens öppettider är 
måndag-torsdag kl. 8–20 och 
fredag kl. 8–15.

Bibliotekets öppettider  
på hösten och vintern:
Måndag kl. 14–20 
Tisdag kl. 14–20 
Onsdag kl. 14–15 
Torsdag kl. 14–20

OBS! Avvikande öppettider  
i december-januari:
Biblioteket är stängt på  
självständighetsdagen 6.12 
och Annandag jul 26.12. Den 5.1 
är biblioteket öppet kl. 14–18.

Är du 18 + och vill bli  
meröppetlåntagare hos och 
besöka biblioteket även utanför 
ordinarieöppettiderna, kan du 
köpa ett meröppetnyckelkort 
vid lånedisken för 2 €.

Skolbiblioteket är öppet varje 
skoldag kl. 9–14. Skolan har 
jullov 23.12–8.1.

En utställning med texter och illustrationer från 
barnboken Pussel. Illustrationerna är skapade 

av Hannamari Ruohonen och texten skriven av 
Karin Erlandsson.

Temperamålningar av

Henrika Lax.  
Visas t.o.m.  
9.12 kl. 14.

Ur djupen

PUSSEL

Arrangeras i samarbete med Ålands handikappförbund.

Utställningen visas 15.12–19.1.

Katalog, reservera, mina lån, omlån, läsa tidningar, e-böcker,
bibliotekens öppettider, evenemang, åländskt, tips o länkar m.m.



JOMALA FÖRSAMLING – mitt i allt
PASTORSKANSLIET ÖPPET måndag och tisdag kl. 9–12, torsdag kl. 9–14.30.

DIAKONIMOTTAGNING tisdagar kl. 9–11
Tel. 32830 – e-post: jomala@evl.fi – Hemsida: www.jomala.evl.ax

Mässor och andakter

Mässor och andakter firas i Sankt Olofs kyrka om inte annat 
anges.

Söndag 4.12 kl. 11 Högmässa  
 Andra söndagen i advent – Din konung kommer i härlighet
 Kollekt: Den Inre Oasen r.f. 
Söndag 11.12 kl. 11 Högmässa Mässan radieras.  
 Tredje söndagen i advent – Bered väg för konungen 
 Kollekt: Församlingens missionär Rut Åbacka.  
 Barnkörerna medverkar.
Söndag 18.12 kl. 11 Högmässa  
 Fjärde söndagen i advent – Herrens födelse är nära 
 Kollekt: Matbanken r.f. Brasskvintetten Pax medverkar.
Julafton 24.12 
 Kl. 11 Familjens julbön Barnkörerna medverkar. 
 Kl. 15 Julbön 
 Kl. 23 Julnattsmässa Kyrkokören medverkar. 
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp sr
Juldagen 25.12 kl. 7 Julotta
 Julaftonens och juldagens kollekter tillfaller Kyrkans  
 utlandshjälp, för att bistå flyktingar.

Barn och unga
Sjung och gung för barn ca. 0-4 år. Torsdagar kl. 9-11,  
sångstund 9.30. 
Klubb på Frideborg åk. 1-3, måndagar kl. 18-19.30.  
Julavslutning 12.12. 
Tisdagsklubben i församlingshemmet åk. 1-4, tisdagar  
kl. 18-19.30. Julavslutning 13.12.

Barn- och ungdomskörer
Tonikan åk. 1-2, tisdagar kl. 13-14.15. 
Kvinten åk. 1-4, onsdagar kl. 13-14 i Södersunda skola.
Dominanten åk. 3-4, torsdagar kl. 14-15. 
Jomala Joy åk. 5-9, torsdagar kl. 15-16.15.

Vuxenkörer
S:t Olofs kyrkokör torsdagar kl. 19.00.

Övrig verksamhet
Musikandakt på Rönngården fredag 16.12 kl. 13.30.
Kenyamissionen varannan måndag (ojämn vecka) kl. 13-15. 
Missionssyföreningen tisdagar kl. 12.30.
Motion och mission måndagar kl. 10 i Prästgården.
Herrlunch torsdag 1.12 kl. 12. Anmälan till kansliet senast 29.11.
Meditation tisdag 13.12 / 20.12 / 17.12 kl. 19

All verksamhet sker i Olofsgården om inte annat nämns.

FÖR MER INFO KONTAKTA:
Kyrkoherde Stefan Äng  328 311
Förs.pastor Laura Serell  328 312
Ungd.arb.ledare Sonja Winé tj. ledig  328 323
Diakonissa Ann-Lis Biström  328 313
Kantor Eva-Helena Hansen  328 321
Förs.musiker Fredrik Erlandsson  328 322 
Ekonom Tuire Welander  328 320

Ekonomiassistent Emma Strömberg  328 319
Församlingssekreterare Mathilda Engström   328 314
Församlingsvärd Anette M. Karlsson  328 315
Ledande kyrkvaktmästare/Kanslist  
Anette Karlsson-Karlsson  328 331
Förs.mästare Börje Vördgren  328 316
Trädgårdsmästare Maria Wallén-Holmström  328 317

PENSIONÄRERNAS  
JULLUNCH

Onsdag 14.12 kl. 12

Anmälan till kansliet senast 9.12.
DE VACKRASTE JULSÅNGERNA  

Annandag jul 26.12 kl. 18 
Allsång och julmusik till  

förmån för Finska Missionssällskapet.

STEELFMHJÄLPEN  
i S:t Olofs kyrka 30-31.12.  

Direktsändning från kyrkan. Kyrkan kommer  
vara öppen för de som vill lyssna. De insamlade  

medlem tillfaller diakoniarbetet på Åland.

”TYSTNADENS VÄG TILL  
INRE FRIHET”

Retreat på Gregersö lägergård.  
Flyttad från februari till 20-23.1.

STALLÖPPNING
Tors 15.12 kl. 18

Häst och kärra till och från församlingshemmet  
till församlingens julstall där vi får höra julberättelsen 

berättad. Julpyssel i Olofsgården.


