
  
JUNI 

Välkomstträff 
DATUM   Torsdag 15/6 
TID   17:00 – ca 19:00 
PLATS  Hamngatan 4 Mariehamn 
PRIS   - 
 
ANMÄLAN  Till aland@nordjobb.org, 018 17279 eller Facebook 
KOMMENTAR Vi tjuvstartar fritidsprogrammet med en välkomstträff för er som redan är på 

plats. Nordjobb bjuder på kaffe/te och smörgås. Under träffen kommer vi 
bland annat diskutera sommarens fritidsprogram och Bent Blomqvist 
kommer och  

 informerar om Hallå Norden.  
 

Midsommarträff 
DATUM  Onsdag 21/6 
TID  12:00 - ca 15:00 
PLATS  Hamngatan 4 Mariehamn 
PRIS  - 
ANMÄLAN  Via Facebook 
KOMMENTAR Vi på Nordjobb kommer att tjuvstarta midsommarfirandet. Nordjobb bjuder 

på kaffe/te, smörgås och tårta samt sånger J  

Arbetsplatsbesök på Ålandstidningen 
DATUM  Tisdag 27/6 
TID  13:00-14:30 
PLATS  Ålandstidningen, Strandgatan 16 
PRIS  - 
ANMÄLAN  Via Facebook 
KOMMENTAR  Idag har ni chansen att besöka Ålandstidningen. Ålands Tidningstryckeri Ab 

är det äldsta och ledande tidnings- och tryckeriföretaget på Åland så missa 
inte detta tillfälle! Vi kommer att besöka deras kontor som ligger beläget 
mitt i stan där vi kommer få en kort rundvandring. Efter besöket äter vi en 
lätt picknick i valfri park om vädret tillåter.  
 

 
 

Fritidsprogram Åland 2017



Minigolf och picknick 
DATUM  Torsdag 29/6 
TID  16:00-19:00 
PLATS  Gröna Uddens camping 
PRIS  - (Det finns pizza att köpa för den som vill äta lite mera) 
ANMÄLAN  Via Facebook 
KOMMENTAR Vi kommer spendera kvällen på gröna udden och spela volleyboll. De som 

känner för att sola och bada kan även ta med simkläder och ett tips är även 
att ta med kameran för att ta fotografier till veckans fototävling!  

JULI 

Sjöfartsmuseet  
DATUM  Måndag 3/7 
TID  15:00- 17:00 
PLATS  Västra hamnen 
PRIS  - 
ANMÄLAN  Via Facebook  
KOMMENTAR Vi besöker det vackra sjöfartsmuseet. Åland har en lång fartygshistoria. I maj 

2016 utsågs Stiftelsen Ålands sjöfartsmuseum till Årets Museum i Finland av 
Finlands Museiförbund.  

Touch-rugby på Nabben 
DATUM  Måndag 3/7 
TID  18:00-20:00        
PLATS  Nabbens badplats  
PRIS  - 
ANMÄLAN  Via Facebook 
  
KOMMENTAR Välkommen på en skön dag i kvällssolen med grillning och samtidigt får 

du röra på dig och lära dig grunderna i en ny sport - rugby! 
Rugby, eller touch-rugby (som är den formen vi kommer använda oss 
av), är från början en variation av fotboll som med tiden utvecklats till 
att spelas mest med händerna och kroppskontakt.  
Just touch rugby är en version som passar bra att spela då det är 
blandat män och kvinnor eftersom det är utan tacklingar. 
Ni som är ivriga och ändå vill spela lite med tacklingar kommer få 
möjlighet att göra det lite senare under kvällen också :) 
Ta med kläder som tål lite kontakt, vattenflaska och lite ombyte för det 
blir sandigt ^_^ 
Efter rugbypasset kan det vara skönt med ett dopp, så ta med simkläder 
och ett tips är att ta med kameran för att få fotografier till veckans 
fototävling !  



Båttur i den Åländska skärgården 
DATUM  Tisdag 11/7 
TID  17:00-20:00 
PLATS  Kobba Klintar 
PRIS  Återkommer (Högst 10 euro/person) 
ANMÄLAN  Via Facebook 
KOMMENTAR Vi tar en tur på havet ut till Lotsstugan Kobba Klintar. Vi kommer att mötas 

upp kl. 16:30 i fiskehamnen. Där en båt väntar på oss. Vi får en liten guidad 
rundtur på Kobbarna och kommer även ha tid över till att slappna av och 
uppleva skärgårdens lugn och även äta något lätt. Ett tips är att ta med sig 
kameran för att fånga något fint på bild till veckans fototävling! Det finns ett 
kafé där så ta med pengar ifall ni vill köpa något mera. 

 

Cykeltur till Järsö 
DATUM  Tisdag 25/7 
TID  10:00- ca 14:00      
PLATS  Järsö 
PRIS  - 
ANMÄLAN  Via Facebook 
KOMMENTAR Vi kommer idag att cykla ut till Järsö. Järsö ligger en bit utanför Mariehamn 

och cykelturen ut dit är en naturupplevelse! Efter att vi har cyklat ett tag 
kommer vi att komma till en vacker naturstig där Nordjobb bjuder det på 
picknick. Se till att klä er passande för en cykeltur och med badkläder.  

 
 

AUGUSTI 

Kastelholms slott och Ålandspannkaka 
DATUM  Onsdag 2/8 
TID  11:00 – ca: 15:00  
PLATS  Sund 
PRIS  Återkommer 
ANMÄLAN  Via Facebook  
KOMMENTAR Samling kl. 10:30 vid kontoret. Vi börjar med att gå runt på Kastelholms slott 

för att överskåda den historia slottet varit med om under sina år, vi kommer 
även att besöka friluftsmuseet Jan Karlsgården som innehåller exempel på 
åländsk allmogebebyggelse från 1700- och 1800-talen. Vi äter sedan en 
lättare lunch, i form av den klassiska Ålandspannkakan på Uffe på berget, ett 
kafé som ligger i närheten. Ett tips är att ta med kameran för att ta fina bilder 
till veckans fototävling!  



Språkkurs med Maiken  
DATUM  Torsdag 3/8 
TID   18:00 – 21:00   
PLATS  Hamngatan 4 Mariehamn 
PRIS  -  
ANMÄLAN  Via Facebook  
KOMMENTAR  Kom och bli undervisad i färöiska då Nordjobb erbjuder en kortkurs med 

Maiken Poulsen Englund. Det är inte tal om någon stel föreläsning, utan 
undervisningen kommer vara ganska lättsam och rolig. Detta är ett 
engångsarrangemang, så tag chansen! Nordjobb bjuder på kaffe/te och 
smörgås.  

 

Den traditionella kräftskivan!   
DATUM  Onsdag 9/8  
  
TID  17:00- ca 20:00 
PLATS  Hamngatan 4 Mariehamn 
PRIS  - 
ANMÄLAN  Via Facebook 
KOMMENTAR För er som fortfarande är på plats kommer det denna kväll att ställas till med 

kräftskiva! Kräftor och kräftsånger utlovas. Bent Blomqvist från Hallå Norden 
kommer även att hålla i en frågesport för att se om era språkkunskaper har 
förbättras något under sommaren. 

 
Med reservation för ändringar! 
Anmäl er till aktiviteterna via facebook eller på tel +358 18 17279 
 
  
 
 


