
Föglö Kommun             Årgång 30                                 Nummer 8

Redaktör: Caroline Henriksson                                             Augusti 2020

Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 28.8.  Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 24.8  kl 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDERN AUGUSTI 

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Lör 1.8   21.00 Seagram jazz & blues            Seagram
Sön 2.8   12.00 Seagram jazz & blues            Seagram
Ons 5.8   18.30 Byavandring i Degerby            Degerby              3
Ons 5.8   19.00 Torgkväll             Degerby              3
Tor 6.8   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP
Lör 8.8   10.00 Älgskytteprov             Skjutbanan             11
Ons 12.8   18.00 Konsert i sommarkväll            Kyrkan              16 
Tor 13.8   19.00   Motionsfotboll             Granboda IP
Lör 8.8   10.00 Älgskytteprov             Skjutbanan             11
Lör 15.8   10.00 Kanotutfärd (föranmälan)           Embarsund 
Tis 18.8   9.00 Skolstart             Skolan              5
Lör 22.8   10.00 Älgskytteprov             Skjutbanan             11
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Deadline:
12.6
27.7
24.8
21.9
26.10

Utgivning:
18.6
31.7
28.8
25.9
30.10

Maj-Augusti:

Varje vecka helgfria torsdagar kl 17:00 – 19:00 
Söndagar kl. 14:00 16:00

Ni vet väl att Föglö kommun finns 
på sociala medier? 

Följ oss för att ta del av det senaste!

 @Föglö kommun

 @visitfoglo

Full fart i byn under sommarens torgkvällar. 
Stort tack till alla som hjälpt till att göra dem
 så lyckade, inte minst alla besökare!
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         Hälsningar från Näringskoordinatorn

 Nu är vi redan inne på slutspurten av säsongen 2020
 och det känns som att trenden med att hemestra, alltså
 att upptäcka vår närregion, verkligen har slagit igenom!
 Det har varit en fröjd att röra sig kring färjfästet och se 
 hur alla besökare strömmat till. Besökarantalet på vår
 turistinformation talar även det om en lyckad säsong, 
 trots allt! 
 Självklart är det även många som drabbats hårt i år till
 följd av covid-19 och alla restriktioner som tillkommit. 
 Jag hoppas innerligt att ni alla klarar upp situationen i 
 verksamheter, företag  och liknande och kan arbeta vidare
 för en lyckad säsong nästa år. 

 Men ännu har vi  som sagt lite kvar av denna sommar! 

 - Sommarens sista torgkväll hålls 5.8 och då kan vi
 se fram emot en byavandring under ledning av vår
 guide för kvällen, Katarina Mörn. Start 18.30 utanför
 turistinformationen/biblioteket. 

 - Turistinformationen håller öppet dagligen fram till
 23.8, passa på att besöka Fanny & Julian och beskåda
 allt som finns där till försäljning. 

 - Förra helgen invigdes discgolfen intill Hastersboda
 vandringsled, passa på att bjuda med era bekanta på
 en runda medan vädret är härligt! Banan är öppen
 året runt. 
 
 -För mer aktuell information, följ med i kommunens
 kalender på www.foglo.ax, på facebook genom att följa
 våra sidor ”föglö turistinformation” samt ”Föglö kommun”
 och så finns vi på instagram under namnet ”visitfoglo”. 
 
 Det var allt för mig denna gång, och kan jag hjälpa er med
 något så får ni lättast tag på mig genom att skicka ett mail!
  
 Caroline Henriksson
 vik. näringskoordinator/kommunikatör
 mail: kontakt@foglo.ax

 
 

Citat hämtat från Nya Ålands debattsida 25.06.2020: ”Vidare anser jag, att lyxkonsumtion av 
helikoptrar inte är förenlig med hur man bör leva för att ta hand om denna planet och 
varandra.”  Citatet kunde gott gälla alla koldioxid- och bulleralstrande typer av fordon. 
  

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 
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FRITIDSAKTIVITETER/MOTION 
 

TENNIS 
 
Tennisbana finns i Degerby invid Föglö grundskola, skylt vid huvudvägen, ca. 500 meter 
uppåt längs gång- och cykelvägen ut från Degerby centrum. 
 

Planhyra 
12 juni – 23 augusti Turistinformationen i Degerby 
Övriga tider  kommungården i Degerby under ordinarie kanslitid. 
 

Spelavgifter/hyror 
Kontant betalning vid nyckelhämtning 

1.6-15.8;   10 euro/timme         Övriga tider;        8 euro/timme 
 
20-gångershäfte 135 euro  Rackethyra          2 euro/styck 
10-gångershäfte   75 euro  Bollhyra         1 euro/rör 
  5-gångershäfte   45 euro  Racket + bollar    3 euro 
 
Samtliga priser gäller för banan (inte per person). Banan skall efter avslutat spel alltid 
lämnas snygg och prydlig (städad).  

 

GYM 
Välutrustat och fräscht, beläget invid Föglö grundskola. Skylt finns vid vägen ca. 500 meter 

upp från färjfästet (invid tennis- och motionsbanan) 
 

Nyckelkort /avgifter per person 
Erhålles från kommungården i centrum under ordinarie kanslitid. Kontant betalning. 

Korten är personliga, dvs. är man flera som skall gå till gymmet köper var och en eget kort.  
 

  1-gångskort     5 euro  Månadskort    35 euro 
10-gångerskort  40 euro  Årskort         150 euro 

 

VANDRINGSSTIGAR 
Föglö kommun tillhandahåller två natursköna vandringsstigar som finns i Jyddö (på 

Vargskär) och Hastersboda (Östersocken invid Isakssons stugby). Skyltade vid vägen och 
finns med på alla typer av Föglö turistkartor. Bägge lederna har ett utkiks-/fågeltorn och 
rastplatser med stockbord att sätta sig ner och förtära medhavd matsäck. På Jyddöleden 

finns också en s.k. slogbod, där man kan t ex grilla.  
 

SIMSTRÄNDER 
På Föglö finns två officiella, allmänna simstränder av hög kvalitet som sköts av kommunen. 

En vid Sinting i Degerby, ca 1,5 km från Degerby centrum. Den andra i Hastersboda vid 
Storgetösund ca 16 km från Degerby. Bägge finns med på alla typer av Föglö turistkartor. 

 

MOTIONSBANA (barkbelagd) 
Invid Föglö grundskola, skylt vid huvudvägen, ca 500 meter uppåt längs gång- och cykelväg 

ut från Degerby centrum. Banan är ca 1,3 km lång och belyst vintertid. 
 

MULTIARENA 
Invid Föglö grundskola belägen bredvid tennisbanan finns en multiarena där man kan utöva 

bollsporter mm när man så önskar, fri att använda när som helst. 
 

UTEGYM 
Invid Föglö grundskola belägen bredvid gymet/hårsalongen finns ett nytt utegym fritt att 

använda när som helst. 
 

BOULEBANA 
Invid restaurang Seagram och lotsuddens gästhamn i Degerby finns en boulebana fri att 

använda för hugade boulespelare. Egna klot medtages, ingen avgift. 
Banan/banorna måste återställas efter avslutat spel. 
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                     Foto: Maria Svedmark 

  

Föglö grundskola inleder läsåret 2020-2021 ttiissddaaggeenn  ddeenn  1188  aauugguussttii 
enligt följande: 

 

Tisdagen den 18 augusti      

   åk 1-6 09.00 – 12.00   

   åk 7-9  10.00 - 13.00 

Onsdagen den 19 augusti 

   åk 1-6 09.00 – 13.00   

   åk 7-9  10.00 - 14.00 

 

 För ev. information om skolskjutsarna ring chaufförerna: 
Leif Eriksson 04570821884  
Dan Eriksson 0400825216 
 

 

Välkomna till skolan!  

Siv Fogelström, skolföreståndare 
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EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!! 

           Många böcker är på inkommande 
                                                                                                                                                                                               
Vuxen, skönlitteratur : 
 Jenny Colgan                                                         Den lilla bokhandeln vid hamnen 
Lilly Emme                                                             En nästan perfekt mamma 
Pernilla Lindroos                                                  I Lögn och Lust 
Lucinda Riley                                                         Fjärilsrummet 
 
Vuxen, deckare mm 
Anna Jansson                                                         Mitt hjäta är ditt 
Katerina Janouch                                                  Blodsådd 
Sofia Sarenbrant                                                   Mytomanen 
Johanna Mo                                                            Nattsångaren 
 
Barn skönskönlitteratur: 
Maria Burman                                                     Liam och de stora killarna  9-12 år 
Helena Dahlgren                                                Star stabel ödesryttarna 
Lee Bacon                                                             Den sista människan 
Pia Hagmar                                                          Bara min     
Zanna Davidson                                                 Den förtrollade ponnyön Enhörningsprinsen  6-11 år 
                                                                                Den förtrollade ponnyön Den magiska spegeln 
Monic Arvidson W                                             Draken i stenen 
Emelie Andre`n                                                  Nisse & Nora                           pekbok  
Ingrid Flygare                                                     Fölet                                          bilderbok 
Marta Alte`s                                                         Bara fem minuter till           bilderbok 
Ola& Evalotta Berlin                                         Vilse                                          bilderbok 
Hanna Blix                 en serie i 7 delar         Äventyren i sagofallen         Fantacy 
Katja Brandis            en serie i 3 delar          Woodwalkers                        Fantasy 
Malin Clausson                                                  Ada löser ett bråk               kapitellbok 
Emilie Andre´n                                                   Mystiskt på en Måndag 
Johanna Wilson                                                 Drömmarnas skepp         
 
Ungdom skönlitteratur:  
Marisha Pessl                                                     Neverworld                         12-vuxen 
Suzanne Collins                                                 Hungerspelen 
                                                                                Fatta eld 
Per Nilsson                                                          Bröderna tjej 
 
DVD :Parasit 
           Frost 2 
 
Ljudbok               :    Livet enligt Dagny,  bloggerskan.                 

OBS: ändrade tider från den 22.06 -15.08 2020 
Öppet tider:  
01.06-18.06 2020                                                                          22.06-15.08 2020 
 
MÅN 10.00-13.00  och   16.30-20.00 
TIS     STÄNGT 
ONS   16.30-20.00 
TOR   16.30-21.00      
FRE    STÄNGT 
 

MÅN 16.30-20.30 
TIS     18.30-20.30 
ONS   10.00-12.00 och 16.30-20.30 
TOR   16.30-20.30 
FRE    STÄNGT

 
                       

OBS : Den publika datorn är tyvärr stängd på 
grund av Covid 19. 

 
 

                                         Tel: 50348 
       e-mail: biblioteket@foglo.ax 
Facebook: Biblioteket på Föglö 
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            FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Tel: 0400 780233 (tele-Q)                    
Läkardagar i augusti 11.8 och 25.8 
Mottagningen är öppen må-to 8-16, fredagar 8-14.  
  
Med anledning av situationen med coronavirus Covid-19 har 
vi ingen öppen sjukvårdsmottagning.  
Ring oss för att boka tid till hälsovårdare/sjukskötare och 
läkare.  
Uppdaterad info om coronavirus finns på  www.ahs.ax och 
www.thl.fi 
Ingen beredskap på veckosluten eller  helgdagar. 
För sjukvårdsupplysning, ring  018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112. 
 
Hälsningar Ann-Marie och Tiina 
annmarie.strandberg@ahs.ax 
tiina.hamalainen@ahs.ax 

         
                                            
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 

           Corona telefonen på ÅHS 018-535 313  
           Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 
   Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-  535001            

              Alarmcentralen 112 
 

 
 
  
 
    

Invigning av Hastersboda Discgolf, 25.7.2020
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                   Annagårdens meny
V.31                           V.34
Må 27.7 Maletköttsås    Må 17.8 Skinksås
Ti 28.7 Stekt fisk    Ti 18.8 Fiskbiffar
On  29.7 Korv&stuvade makaroner  On 19.8 Gulasch              
To 30.7 Kyckling i ugn   To 20.8 Grillade kycklinglår
Fr  31.7 Köttsoppa    Fr 21.8 Fisksoppa
Lö 1.8  Fisk i ugn    Lö 22.8 Korv stroganoff
Sö 2.8  Helstekt karré   Sö 23.8 Pannbiff

V.32       V.35 
Må  3.8 Frikadeller i tomatsås  Må 24.8  Fläsksås 
Ti  4.8  Fisk     Ti 25.8 Fisk
On  5.8 Kassler & pot.gratäng  On 26.8 Köttgryta
To 6.8  Stekt kyckling   To 27.8  Pyttipanna
Fr  7.8  Minestronesoppa   Fr 28.8 Broilersoppa 
Lö 8.8  Fisk     Lö 29.8 Fisk
Sö 9.8  Schnitzel     Sö 30.8 Köttrullader  
    
V.33
Må 10.8 Bruna bönor & fläsk
Ti 11.8 Panerad fisk
On  12.8 Pastalåda
To 13.8 Currykyckling
Fr  14.8 Korvsoppa
Lö 15.8 Fisk
Sö 16.8 Köttfärslimpa

Smaklig måltid!

Ställplatserna för husbilar i Degerby har varit välbesökta 
under säsongen, likaså service-köket intill torget. 
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FLISÖSLAGET 
300 ÅR

Utställning på Föglö bibliotek

Biblioteket: måndag, torsdag  16.30-20.30
   tisdag 18.30-20.30
   onsdag  10.00-12.00, 16.30-20.30
Turistinformationen alla dagar 9.45-18.45, lunchstängt 12.15-13.15

Arr. Föglö Hembygdsförening rf

22 juni - 30 augusti 2020

Öppet under bibliotekets och turistinformationens öppethållningstider
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Här är höstens grupper för seniorer vid Folkhälsan på Åland. Vi planerar på som vanligt men 
vet ej ännu om läget, pga av Covid-19,  är sådant att vi kan hålla grupper för seniorer i höst 

men vi håller tummarna! 

 

Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej hörselnedsättningar). Ledare Erika Borenius-Kankkonen. 

Måndagar kl. 10- 11.30. 14.9-30.11, 12ggr 84 €. Eller torsdagar kl. 10.30 – 12.00. 17.9 -3.12. 

Sittgymnastik. Ledare Annette Hagman. Tisdagar kl. 10-10.45. 15.9 – 8.12, 13ggr  91€. 

Kaffe med dopp. Ledare Annette Hagman. Tisdagar kl. 13.00. 15.9 – 8.12. 13ggr  123,50€ 

Arm stark. Ledare Maria Fjäder. Onsdagar kl. 11-12. 9.9 -2.12. 12 ggr, 90 €. 

Balans och styrka. Ledare Maria Fjäder. Onsdagar kl.  13.00- 14.15. 9.9-2.12. 12 ggr  108€ 

Qi Gong (kan utföras sittande). Ledare Therese Österlund. Ons. kl. 15-15.45. 23.9-2.12. 10 ggr 70€   

Tai Chi (utförs stående). Ledare Therese Österlund. Onsdagar kl. 16.00- 16.45. 23.9 -2.12. 10 ggr 70€ 

- Det passar utmärkt att kombinera Qi Gong och Tai Chi, vill du gå båda kurserna är kostnaden 
105€.  

Starka män 70+. Ledare Markus Palm.  Torsdagar kl. 11-12. 10.9 -3.12. 12 ggr, 90€. 

Starka kvinnor 70+. Ledare Johanna Lundberg. Torsdagar kl. 10-11. 10.9 -3.12. 12 ggr  90€ 

Starka kvinnor 70+, grupp 1. Ledare Maria Fjäder. Fredagar kl. 10-11. 11.9- 4.12. 12 ggr 90€  

Starka kvinnor 70+, grupp 2. Ledare: Maria Fjäder. Fredagar kl. 11-12. 11.9 – 4.12. 12ggr, 90€. 

Yoga för seniorer. Ledare Seija Säike. Fredagar kl. 10.30- 11.45. 25.9 -11.12. 12ggr  108€ 

Balans och styrka, i lugnare tempo. Ledare Anki Nordman. Fredagar kl.  13-14. 18.9- 11.12, 12ggr 90€. 

 

Obs! Du kan anmäla dig till kurserna från och med Onsdag 19.8 kl.09.00 

Till hösten planeras även HERRliga gruppen, Samtalscafé och annat smått och gott. Håll utkik efter 
dessa i lokaltidningarnas kalenderfunktioner. Du hittar information om vad nytt som är på gång på 
Folkhälsan på Ålands hemsida, Facebooksida och vi syns även i lokaltidningarna under Kalendern och 
OBS! Det händer. 

Har du svårt att hitta aktiviteter för just dig? Folkhälsans aktivitetslots hjälper dig att hitta 
aktiviteter, även utanför Folkhälsan, som kanske kan sätta till guldkant på din vardag. Hjälpen är 
kostnadsfri. Tveka inte att höra av dig med frågor aktivitetslots Annette Hagman tfn 52 70 63, e-
post: annette.hagman@folkhalsan.ax.  

För frågor och anmälan till ovanstående kurser, kontakta koordinator för äldre och hälsa tfn: 52 70 
43, e-post: erika.borenius-kankkonen@folkhalsan.ax eller aktivitetslots tfn: 52 70 63 e-post: 
annette.hagman@folkhalsan.ax  
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun. 

Nyhetsbrev i augusti 2020 

 

KUNGÖRELSE ANGÅENDE ÄLGSKYTTEPROV 2020 

Vid skjutbanan i Föglö, Granboda: 
Alla lördagar från och med den 8 augusti till och med den 5 september kl. 10.00–14.00. Avgift 7 euro 
per serie. I samband med genomförande av provet skall giltigt jaktkort samt giltigt tillståndsbevis för 
innehav av skjutvapen, som berättigar till att bära ett skjutvapen som är godkänt vid jakt på älg, 
förevisas ledaren för skjutprovet. 
Kontaktperson är Henning Malmlund (tfn 0457 078 1184). 

Grupper kan boka banan utöver ovannämnda tider under förutsättning att lagstadgade och av 
landskapsregeringen tillsatta övervakare kan uppbådas. Vid gruppbokning uppbärs 14 euro för första 
serien och 7 euro för därpå följande påbörjad serie. 

--------- Klipp ut! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

SKJUTBANANS ÖPPETTIDER  

Måndagar, tisdagar och torsdagar kl. 10-20. 

Lördagar kl. 10-18 

Söndagar, endast för tävlingar. 

Helgdagar stängt. 

-----------Klipp ut! ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 

 

 

OBS! Enligt miljötillståndet är det endast under dessa tider som skjutbanan ska användas även för 
t.ex. inskjutning av gevär mm.  

 

RJ 27.7.2020 
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Snart är läsåret igång igen! Följande kurser är planerade; 
  
11002233  GGAAMMLLAA  FFOOTTOOGGRRAAFFIIEERR    
ttiissddaagg  1188..3300--2211..0000  
1177--2244..1111..22002200  ((22  ttiillllff..  66  lleekktt..))  
KKoommmmuunnggåårrddeenn,,  TTiinnggssvvääggeenn  33  
KKuurrsslleeddaarree::  KKjjeellll  EEkkssttrröömm  
KKuurrssaavvggiifftt  2233,,9955  €€  
En kortkurs för dig som är eller vill bli intresserad av äldre fotografier. Kursen består av olika moment. Etnolog 
Kjell Ekström föreläser om tidiga fotografer på Åland och fotografins historia, hur man bäst tar hand om sina 
gamla fotografier, om identifiering och dokumentation. Demonstration av bildskanning och lagring av 
fotografier digitalt. Avslutningsvis bekantar vi oss med Föglö kommuns bildsamling och -arkiv.  
 
33002277  SSVVEENNSSKKAA  AA11--AA22//SSWWEEDDIISSHH  FFOORR  BBEEGGIINNNNEERRSS    
mmåånnddaagg  1188..3300--2200..0000  
1144..99--1166..1111..22002200  oocchh  1111..11--2222..33..22002211  ((2200  ttiillllff..  4400  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  CCaarriinnaa  SSttrraannddeellll  
KKuurrssaavvggiifftt  5533,,1155  €€  
Målet är att förstå elementär text och tal och att själv kunna uttrycka sig i vardagliga situationer, anpassat efter 
kursdeltagarnas förkunskaper. Du är kanske ren nybörjare eller kan lite svenska redan. Välkommen med!  
You will learn the basics of Swedish language in order to understand and produce short sentences about 
everyday life. You have no skills or some skills in the language from before. Please, act quickly and join the 
course! 
 
55001122  GGRRUUNNDDEERRNNAA  II  SSTTYYRRKKEETTRRÄÄNNIINNGG    
oonnssddaagg  1166..99  oocchh  3300..99      1177..3300--1188..1155  
llöörrddaagg  2266..99  oocchh  1100..1100    1100..3300--1111..1155  
1166..99--1100..1100..22002200  ((44  ttiillllff..  44  lleekktt..))  
GGyymmmmeett  ii  DDeeggeerrbbyy,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  LLiinnddaa  WWiillllffoorrss    
KKuurrssaavvggiifftt  1188,,0000  €€  
Vi tränar styrka, rörlighet, balans och koordination där vi använder oss av både redskap och den egna 
kroppsvikten. Vi stärker kroppshållningen och motverkar stelhet och svaghet, och lär oss grunderna för att 
kunna fortsätta träna på egen hand. Kursen riktar sig till personer i medelåldern och uppåt.  
 
55550033  ZZUUMMBBAA    
vvaarraannnnaann  ttiissddaagg  1188..4455--1199..3300  

Snart är läsåret igång igen! Följande kurser är planerade;
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1155..99--2244..1111..22002200  ((66  ttiillllff..  66  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree  mmeeddddeellaass  sseennaarree  
KKuurrssaavvggiifftt  2277,,3355  €€  
Zumba är latinskt inspirerad dansträning där man dansar till olika musikstilar och samtidigt stärker sin 
koordination, sina muskler och sin kondition. En rolig, lätt och effektiv träningsform. 
OBS! P.g.a. att frågan om kursledare ännu inte är löst kan kursen eventuellt komma att ersättas av en kurs i 
bailatino, en liknande dansform.  
 
88000077  VVÄÄVVNNIINNGG    
ttiissddaagg  1188..0000--2211..1155  
1155..99--2244..1111..22002200  oocchh  1122..11--2200..44..22002211  ((2255  ttiillllff..  110000  lleekktt..))  
GGaammllaa  ÅÅllaannddssbbaannkkeenn  ii  DDeeggeerrbbyy  
KKuurrsslleeddaarree::  MMaajjaa  SSuunnddbblloomm  
KKuurrssaavvggiifftt  115500,,7700  €€  
Vi lär oss att planera och sätta upp en väv. Vi väver efter deltagarnas önskemål mattor, löpare, plädar m.m. 
Teoriundervisning ges i samband med uppsättning av väv. Kursen förutsätter en del eget arbete. För både 
nybörjare och längre hunna. Materialkostnad tillkommer.  
 
88001100  SSÖÖMMNNAADD    
vvaarraannnnaann  oonnssddaagg  1188..0000--2211..1155  
1166..99--2255..1111..22002200  oocchh  2200..11--3311..33..22002211  ((1122  ttiillllff..  4488  lleekktt..))  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  BBoojjaa  LLeehhrrmmaarrkk  
KKuurrssaavvggiifftt  6611,,1100  €€  
Kursen är både för dej som är nybörjare och dej som har mera sömnadserfarenhet. Du lär dej om material, 
sytillbehör, verktyg och också om måttagning samt tillverkning av mönster. Vi syr både kläder och 
inredningstextilier. Du kan också sy om eller göra nytt av gamla plagg. Det finns några symaskiner men du kan 
ta med egen symaskin som du är van med. Ta med sytillbehör samt fika.  
 
33002211  SSPPAANNSSKKAA  AA11  NNYYBBÖÖRRJJAARREE,,  OONNLLIINNEE  
mmåånnddaagg  1188..0000--1199..3300    
2211..99--77..1122..22002200  oocchh  1111..11--1122..44..22002211  ((2244  ttiillllff..  4488  lleekktt..))  
KKuurrsslleeddaarree::  LLiissaa  RRyyddeellll  
KKuurrssaavvggiifftt  6611,,1100  €€  
Hola! Överallt ifrån kan du delta. Du kan sitta hemma och ingå i en grupp som träffar läraren en gång i veckan 
på nätet. Det du behöver är en smarttelefon, en surfplatta eller dator som har mikrofon och kamera. Kursen är 
för rena nybörjare. Steg för steg byggs ett basordförråd upp och du kan börja förstå korta texter och säga korta 
meningar.  
 

Anmälan till kurserna görs till Medis kontaktperson på Föglö; 
Agneta Raitanen tel. 50322, 0457 382 3389 eller per mail agneta.raitanen@foglo.ax  

5503 ZUMBA 
varannan tisdag 18.45-19.30
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             Sol, vind  och salta bad
             sliter som bekant på Dit hår.
             Hos mig hitar du de räta
                     produkterna!

     Öppet Tis- Fre enligt bokning.
       Måndagar är jag på Saxess.
       Boka din tid på tel: 51366 

      eller via min Fbsida.
     Utbildad Färgexpert.
     Mästarbrev. Frisörlicens.
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 Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤ 

 
KONTAKT 

Kansliet är öppet onsdagar kl. 10 – 12 tel. 50010,  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  
chester.karlsson@evl.fi  , Ekonom Anita Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi , Församlingspastor Maria 
Piltz 0457 3446 264, Vik. Församlingsmästare Föglö Clifford Ellingsworth 0457 548 3069 , Vaktmästare Kökar, 
Krister Hellström 040 7365135, Vaktmästare Sottunga: David Lindholm 0457 345 3484,  Husmor Kökar, Linnea 
Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

 

Gudstjänster i augusti 
Från och med 1:a juni får vi fira gudstjänst i våra kyrkor igen. Men fortfarande gäller det att 
iaktta försiktighet. Vi ber därför att den som har symtom, även om de är milda, inte kommer 
till kyrkan. Håll avstånd även i bänkarna och ta inte varandra i hand. Vi kommer att fortsätta 
att streama gudstjänsterna via Facebookgruppen ”Vår Kyrka i Skärgården” fram till 
september. 
  
2.8. Nionde söndagen efter pingst. Kollekt till Gideoniterna i Finland 
 13.00 Friluftsgudstjänst på kyrkbryggan på Kökar vid tjänlig väderlek, annars i 

kyrkan. P. Karlsson, P. Hällund. 
 
9.8 Tionde söndagen efter pingst. Kollekt till kyrkostyrelsen (stöd till finländska 

emigranters ättlingar i Misiones, Argentina) 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson 
 
16.8 Elfte söndagen efter pingst. Kollekt till Kyrkans utlandshjälp 
 13.00 Lekmannaledd gudstjänst i kyrkan på Kökar.  
 
23.8 Tolfte söndagen efter pingst. Kollekt till Församlingsförbundet (retreatgården 

Snoan) 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. J-E Karlström, M. Piltz 
 
30.8 Trettonde söndagen efter pingst. Kollekt till församlingens diakoni. 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
 

Konsert i sommarkväll 
Äldre musik från olika länder 
Judit Deaki: tenorblockflöjt 

Mats Backman: orgel 
Kyrkan på Föglö. 12.8 kl. 18.00 

 


