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I dag har
Cassandra
namndag.
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Äntligen är sju
månaders väntan över!
Klockan i bilen
går rätt igen.

NOTISER

Kyrkoherde Jon Lindeman.
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Lindeman sköter
Brändö-Kumlinge
Jon Lindeman, kyrkoherden i Finström-Geta församling, förordnas sköta
kyrkoherdetjänsten
i Brändö-Kumlinge församling vid sidan av egen
tjänst från den 1 november till den 31 oktober
nästa år.
Det meddelar domkapitlet i Borgå stift. (ikj)

VART TOG ALLA
SMÅ GULLUNGAR
VÄGEN?
Vi hyllar dem som
fyller 18 år.
Gratis!
Skicka in en text och
bifoga ett nytaget
foto på födelsedagsbarnet till oss

familjen@nyan.ax
www.nyan.ax/familjen

GUDSTJÄNSTER

Fredag 5.11 kl. 19.00
Musikandakt i Mariakapellet.
Lördag 6.11 kl. 11.00
Högmässa med parentation i S:t Görans kyrka,
Himlaliv medverkar. Även
livestreaming på församlingens Facebook-sida.
Lördag 6.11 kl. 14.00
Mässa på finska i
S:t Görans kyrka.
Söndag 7.11 kl. 11.00
Högmässa i S:t Görans
kyrka. Även livestreaming på församlingens
Facebook-sida. Efter
mässan gudstjänstgruppens inspirationsdag
i församlingshemmet.
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Unga problemlösare
I dagarna tre har ungdomar
från Åland, Finland, Estland,
Lettland och Litauen slagit
sina kloka huvuden ihop för att
komma på hållbara lösningar
på riktiga miljöproblem under
Changemakers bootcamp.

Changemakers är namnet på ett
projekt som ska utveckla hållbart
tänkande och innovativ kompetens med fokus på miljö. I tre dagar har undomar i åldern 15-17 år
från Finland, Åland, Estland, Lettland och Litauen träffats i Ålands
Yrkesgymnasiums lokaler.
Det här är första gången under
det tvååriga projektet som majoriteten av de kring 100 deltagarna
kan träffas fysiskt under ett läger,
eller ett ”bootcamp” som det kal�las inom projektet.
– De lettiska ungdomarna deltar
på distans eftersom landet befinner sig i lock-down, säger Riika
Stenborg som är projektledare
inom Ålands Yrkesgymnasium.
– Det har varit lite pyssel med
att få det att lyckas men det har
gått bra.
Enligt projektets upplägg ska
deltagarna gruppvis arbeta med
ett verkligt företag eller organisation och komma på en lösning
till en av deras utmaningar. Vad
finns det för användningsmöjligheter för överblivna plastslangar
från Optinovas produktion och
hur kan man återbruka plasten
från ensilagebalar, till exempel.
– Det ska de jobba med hela
året och sedan presentera sin idé
i tävlingen ”Dragons’ Den” (på
svenska: Draknästet).

Ett rollspel
Allt går på engelska under lägret
och Navid Ghajarnia från Stockholms universitet berättar om en
av programpunkterna: Negotiation game. Det är ett rollspel där
deltagarna ska lära sig förhandla,

Riika Stenborg leder projektet Changemakers inom Ålands Yrkesgymnasium och Navid Ghajarnia från Stockholms universitet som har tagit
fram rollspelet ”Negotiation game” som var uppskattat av ungdomarna
under lägret.
diskutera och kompromissa på ett
lättsamt sätt.
Utmaningen i fokus denna
gång var vattenkvaliteten i Östersjön. Ungdomarna tilldelas
roller från olika sektorer som lantbruk, industri eller myndigheter,
som ska definiera sina strategier
med målet att komma överens.
– Det var roligt att se hur de
hängav sig åt rollspelet, säger
Navid Ghajarnia som utvecklat
metoden och säger att han gärna
delar med sig av den.

Flera utmaningar
Stockholmarna Joel Axelsson,
Vera Oscarsson, Elsie Bothzén,
Melvin Dervinger, Viktoria
Falinger, Ida Hommam Loudi-

ye, Elsa Granberg, Siri Bejbom
och Liv Wikman Gandré har
tillbringat början av sin höstlovsvecka på lägret istället för att
vara lediga.
– Det har varit kul att lära känna folk, säger Siri Bejbom.
Gänget är överens om att rollspelet var allra roligast eftersom
alla deltagare tog det på stort allvar.
– Det blev en riktig debatt, säger
Ida Hommam Loudiye.
Eftersom diskussionerna fördes på engelska medförde det en
ytterligare dimension.
– Alla lät väldigt aggressiva,
säger Siri Bejbom.
Essi Junnila och Iida Aarnio från
Finland nämner även de rollspe-

let som en av de roligaste punkterna under lägret och att de har
fått träffa nya människor.
– Vi har lyssnat på och läst om
utmaningar med klimatförändringarna, säger Essi Junnila.
Hon tycker att det är tråkigt att
lägret nu är slut eftersom det varit så roligt.
– Det ska bli skönt att gå tillbaka
till skolan för det har varit svårt
och tungt att prata engelska. Men
det har ändå varit en rolig upplevelse.
TEXT: IDA K JANSSON
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En Rundberg finns på
En av sjömännen på den här
mysteriebilden kan nu vara
identifierad.

Roine Rundberg
från Hammarland
sitter längst fram
till höger på den här
bilden som Doris
Ekholm hittade vid
Hellestorp sjö
i Lemland.

Är det Roine Rundberg som sitter längst fram till höger?
Det tror Astrid Odenborg i Mariehamn.
Bilden med de tio sjömännen
hittades av Doris Ekholm under
en upp och ner-vänd eka på ett
samfällt område vid Hellestorp
sjö i Lemland.

”Liknar sig precis”
Den publicerades i Nya Åland den
19 oktober med en efterlysning.
Vet någon av våra läsare något
om bilden, var och när den är tagen, och vad sjömännen heter?

En pusselbit har fallit på plats
tack vare Astrid Odenborg.
– Jag är 99 procent säker på
att det är min kusin Roine Rundberg. Han var min mors bror.
Han liknar sig precis som när
han blev äldre.
Roine Rundberg föddes i Hammarland Torp 1922 och var son
till Johan Rundberg och Wera
Rundberg, född Jansson, på Södergårds.
Roine och hans bror Holger
gick båda till sjöss på långfart
i unga år.
– Holger blev på Nya Zeeland.
Roine bodde ett tag i Australien
innan han flyttade till Amerika.
Sen kom han hem, jag tror att det
var 1953, säger Astrid Odenborg.

Nya Åland
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på miljöläger

NY PÅ ÅLAND

Ivar föddes den 24 oktober klockan 3.10. Storasyster
heter Alma, föräldrar är Fanny och Mattias Cederberg.
Familjen bor i Uppsala men båda föräldrar är bördiga från
FOTO: PRIVAT
Åland.

NY PÅ ÅLAND
Joel Axelsson, Vera Oscarsson, Elsie Bothzén, Melvin
Dervinger, Viktoria Falinger,
Ida Hommam Loudiye, Elsa
Granberg, Siri Bejbom och
Liv Wikman Gandré har
kommit från Stockholm för
att delta i Changemakers
bootcamp under sitt höstlov.

› CHANGEMAKERS

Essi Junnila och Iida Aarnio tycker att det har varit roligt att träffa nya människor under tredagarslägret.

• 1,4 miljoner euro är projektets totala budget. Projektperioden pågår från 1 mars
2020 till 30 november 2022.
• Changemakers är ett Central
Baltic-projekt.
• Ledande projektpartner
är Åbo universitet. Övriga
partners är, förutom Ålands
Yrkesgymnasium, Satakunta
yrkeshögskola, Tallinns tekniska universitet, Stockholms universitet och Rigas
tekniska universitet.

mysteriebilden
Roine Rundberg var en duktig
snickare och arbetade många år
för byggfirman Häggblom & Eriksson. Han var ogift och fick inga
barn. När hälsan blev sämre flyttade han till Gullåsen. Han avled
1996, 73 år gammal. Graven finns
på Hammarlands kyrkogård.

Ekans ägare
Doris Ekholm har fått höra att ekan
som fotografiet hade legat i tillhörde en man som kom från ett torp
på gränsen mellan Söderby och
Hellestorp. Han hade torpet som
sommarboende och kom till Åland
med segelbåt. Ekan använde han
för att ro ut till segelbåten.
Torpet revs på 1980-talet och
ekan ska ha legat där sen dess. Vad

han hette vet Doris Ekholm inte,
men hon kan tänka sig att bilden
kan kom från torpet i samband
med att det revs. Hon har också
fått höra att mannens far kom från
Kökar och hade ett litet båtbyggeri.

Hör av er
Vet våra läsare något mer om sjömännen på bilden? Hör gärna av
er till Nya Åland. Telefonnumret
är 018-23 444. Ni kan också mejla
till familjen@nyan.ax eller komma
in till redaktionen på Norra Esplanadgatan 1.

PATRIK DAHLBLOM

patrik.dahlblom@nyan.ax
tfn 528 452

Mariehamnaren Astrid Odenborg är
systerdotter till sjömannen Roine
Rundberg. ARKIVFOTO: ERKKI SANTAMALA

Luna föddes den 5 oktober klockan 4.19. Hon vägde
3 410 gram och var 50 centimeter lång. Föräldrar är Frida
Sjöroos och Nicklas Sundqvist som 2019 medverkade
i Nyans reportageserie Bondeåret. Familjen bor i Geta
FOTO: PRIVAT
Gräggnäs.

NOTISER

Åbo Akademi söker ny rektor
Nu söker Åbo Akaken och samtidigt
demi ny rektor
få höra att man
igen.
gjort ett bra
Orsaken till
jobb, frågar sig
att tjänsten är
von Wright.
lediganslagen är
Styrelsens svar
att Åbo Akademis Moira von Wright på frågan blir att
i mars 2020.
styrelse i måndet är skillnad
FOTO: MIKAEL PIIPPO/ på arbete och
dags beslutade
SPT
att säga upp den
ledarskap.
nuvarande rektorn Moira
– Den riktning akademin
von Wright efter ungefär
ska utvecklas i har varit
tre år på posten.
rätt och den vill vi hålla
En förtroendekris samt
fast vid, men vi bedömde
olika syn på ledarskap ligändå att hon som rektor
ger bakom uppsägningen
inte hade det förtroenenligt styrelsen. Samtidigt
dekapital som behövs
som man tycker att det
för att få organisationen
utvecklingsarbete som
med sig i den riktningen,
inletts under von Wrights
säger styrelseordförande
ledning har varit bra.
Thomas Wilhelmsson.
– Hur kan man få spar(ikj/spt)

