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FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDERN SEPTEMBER 

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Lör 29.8   10.00 Älgskytteprov             Skjutbanan
Tor 3.9   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              6
Lör 5.9   10.00 Älgskytteprov             Skjutbanan
Mån 7.9   18.30 Föglö FBK övar             Branddepån           3
Tis 8.9   17.30 KM i skeet             Skjutbanan            11
Tor 10.9   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              6
Tor 10.9   19.00 Motionsidrott             Skolan              6
Lör 12.9   11.00 Vandringspris på älg            Skjutbanan            11
Tis 15.9   17.30 DK på älg             Skjutbanan            11
Tor 17.9   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              6
Tor 17.9   19.00 Motionsidrott             Skolan              6
Lör 19.9   11.00   Höstmarknad på Carlsro            Carlsro
Tor 24.9   12.00 Hungerdagsförsäljning            Butiken              5
Tor 24.9   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              6
Tor 24.9   19.00 Motionsidrott             Skolan              6
Lör 26.9   11.00 Lösöresauktion             Jyddö             10
Sön 27.9   12.00 Carlsro cancerrun            Degerby
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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

September-December:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

 

FÖRENINGAR M.M. ! 
 

 
 

VERKSAMHETS- O 
INVESTERINGSBIDRAGS-

ANSÖKNINGAR 2021 
 

   IDROTT, UNGDOM, FRITID 
 
Fullständiga ansökningar om verksamhets- 
och investeringsbidrag gällande idrotts-, 
ungdoms- och fritidsverksamhet 2021 skall 
vara fritids- och kulturnämnden tillhanda 
senast torsdag 24 september 2020.  
 
Ansökningar inlämnas per epost 
info@foglo.ax eller så kan de postas till 
Fritids- och kulturnämnden, Tingsvägen 3, 
22710 Föglö alt. lämnas i kommunens 
postlåda vid Kommungården.  
 
Ansökningar från föreningar skall åtföljas av 
verksamhetsplan och budget för 2021 samt 
bokslut för 2019 (ifall det inte redan 
inlämnats; skall alltid inlämnas när bokslutet 
är klart och godkänt av årsmöte eller likn.). 
 
Ev ansökningar från privatpersoner skall 
åtföljas av budget och projektplan eller 
motsv. för verksamheten/investeringen 
ifråga. 
 
I övrigt gäller ”Allmänna principer för 
föreningsstöd i Föglö kommun” som finns på 
kommunens hemsida eller går att erhålla 
från kommungården. Observera att dessa 
principer måste uppfyllas för att kunna 
erhålla bidrag så läs noggrant igenom 
dem. 
 
Vid ev frågor kan nämndens sekreterare 
Niklas Eriksson kontaktas per tel. 50093. 
 

Fritids- och kulturnämnden 
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Sagostunder för de små 

första onsdagen i månaden 

Start onsdag den 2 september kl 18-19 

Vi börjar med böcker för de allra yngsta, 

Vi tar en saftpaus och fortsätter med böcker för 5-7 åringar 

 Välkomna! 

Hälsar Eva o Katarina  

arr. Fritids- och kulturnämnden i samarbete med biblioteket 
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EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!! 

           Många böcker är på inkommande 
                                                                                                                                                                                               
Vuxen, skönlitteratur : 
Sara Önnebo                                              Tystnaden i Tulisaari 
Pernilla Lindroos                                     I lögn och lust 
Tua Forsström                                          En kväll i oktober rodde jag ut på sjön  DIKTER 
Kjell Wästö                                                 Tritonus 
Veronica Henry                                        Ciderträdgården  
Veronica Henry                                        Drömhuset 
Vuxen, deckare : 
Sara Önnebo                                              The Daugther 
Marie Bengts                                              En sax i hjärtat 
Lee Child                                                     På fiendens mark 
 
Vuxen fakt: 
Siv Storå                                                     De oerhörda orden,  
                                                                       en bok om Märta Tikkanens författaskap 
 
 
 
Barn skönskönlitteratur: 
Jenny Alm                                                 Djurgänget Kelvins kaniner Lätt att läsa 
Pernilla Gese`n                                       Småkryp och skolresa 
Mårten Melin                                          Spöksomrar 
Peppe Öhman                                         Vita lögner och höga hinder 
 
Ungdom skönlitteratur:  
Keren David                                           Koppla ner 
John Boyne                                             Min bror heter Jessica 
Torsten bengtsson                               Mörka Krafter 
Per Nilsson                                             Bröderna Tjej 
 
Barn fakta: 
Osynliga mirakel serien med 7 böcker av Källander och Anna Helldorff 
Catharina Brant och Lotta Myrefelt                Humle en saga om en liten men livsviktig figur. 
 
 
                                                                                  VÄLKOMNA PÅ SAGOSTUND ONSDAG DEN 2 SEP kl 18-19 
ÖPPETTIDER: 
                                                                                   Se separat annons
MÅN 10.00-13.00  och   16.30-20.00 
TIS     STÄNGT 
ONS   16.30-20.00 
TOR   16.30-21.00 
FRE STÄNGT 

 
   
 
 

 
                       

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

 
Reserverade böcker bör hämtas inom en vecka, sedan sätts dom fram eller skickas tillbaka . 

   VÄLKOMNA  
                                                              mvh Katarina Fellman 
                               

                                         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 september 8.9 och 22.9 
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 Tiina 
 tiina.hamalainen@ahs.ax                                                     

  

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 
            Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 

Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 
Alarmcentralen 112 
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FUIA INFORMERAR 
 

Bollspel/Allmän motionsidrott 
 

Varje torsdag kl. 19.00 – 20.30 med början 
torsdag 10 september 

har FUIA bollspelskväll på Föglö Grundskola. 
Allmän idrott för högstadieelever och vuxna 
(flickor/pojkar, kvinnor/män) där vi spelar olika 
bollsporter m.m. beroende på hur många som dyker 
upp varje gång. I allmänhet innebandy men även 
badminton, pingis, volleyboll, basket, fotboll eller 
något annat man kommer överens om att spela just 
den kvällen. Motion i rolig form är huvudmålet. 
 
Alla motionssugna och –behövande, kom med ! 
 
Motion är viktigt och roligt så vi hoppas på stor 
uppslutning ! 
 
För hösten gäller då alla torsdagar fr.o.m. 10/9 t.o.m. 
17/12. 
 

Träningsdräkter 
FUIA har träningsdräkter till försäljning.  
 
FUIA-medlemmar har till ett förmånligt pris 
möjlighet att skaffa sig en träningsdräkt (juniorer 35 
€, seniorer 60 €). Den som inte är medlem kan betala 
medlemsavgiften (10 €) och så har man möjlighet att 
köpa en dräkt.  
 
Intresserade; kontakta Tiina Hämäläinen, tel. 0500-
979739. 

Kom med och sjung i Vår Kör 
 
 

Kören övar på torsdagar kl. 18.00 i kyrkan med start den 3.9 
Vi välkomnar gärna nya sångare, stora som små. 

Alla är välkomna att vara med. 
 

Ledare: Maria Piltz 

 

Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤ 

 

 

Föglö ungdomsförening håller årsmöte  
fredag 4.9 kl. 19.00 på Vikingaborg. 

Välkomna! 
 

Hälsningar Styrelsen  
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                   Annagårdens meny
V.36                           V.39
Må 31.7  Dansk sjömansbiff Må 21.9 Morotslåda, stekt fläsk
Ti 1.9      Fisk   Ti 22.9 Fisk
On  2.9    Leverlåda   On 23.9 Lasagne              
To 3.9      Stekt kyckling  To 24.9 Biff a la Lindström
Fr  4.9     Köttsoppa   Fr 25.9 Kycklingsoppa
Lö 5.9      Fisk i ugn   Lö 26.9 Fisk
Sö 6.9      Fläskkotlett   Sö 27.9 Stek

V.37                V.40 
Må  7.9    Stekt fläsk, löksås Må 28.9  Maletköttsås 
Ti  8.9       Fisk   Ti 29.9 Fisk
On  9.9     Kassler, pot.gratäng On 30.9 Fläskköttsgryta
To 10.9    Panerad kyckling To 1.10  Fylld Kycklingfilé
Fr  11.9    Potatis & purjosoppa Fr 2.10 Köttsoppa
Lö 12.9     Fisk   Lö 3.10 Fisk
Sö 13.9     Helstekt Karré  Sö 4.10 Schnitzel

V.38
Må 14.9 Korv m mos
Ti 15.9 Panerad fisk
On  16.9 Kallops
To 17.9 Kycklinggryta
Fr  18.9 Ärtsoppa m fläsk
Lö 19.9 Fisk
Sö 20.9 Persiljejärpar

Smaklig måltid!

 
 

Via våra toalettbesök hamnar en massa medicinrester förr eller senare ut i naturen, främst i 
våra hav och vattendrag. Oanvända mediciner bör alltid föras till apoteket, istället för att 
spolas ner på toaletten eller på annat otillrådligt sätt öka på medicinmängderna i naturen.       
             

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 
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Följande kurser har ännu platser kvar; 
  
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! 
 
55550033  ZZUUMMBBAA    OObbss!!  AAnnnnaann  ddaagg  oocchh  ppllaattss  äänn  ddeett  ssoomm  ssttåårr  ii  kkaattaallooggeenn!!  
vvaarraannnnaann  ttoorrssddaagg  1188..4455--1199..3300  
1177..99--2266..1111..22002200  ((66  ttiillllff..  66  lleekktt..))  
VViikkiinnggaabboorrgg,,  SSoonnbbooddaa  
KKuurrsslleeddaarree::  NNaattaalliiee  SSttrraannddhhoollmm  
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. 
 
 
 
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  
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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. 
 
 
 
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  

Nu har Fanny och Julian låst dörren till 
turistinformationen för den här säsongen.
 
               Tack till alla som besökt dem! 
   
En del av föräljningssortimentet finns nu
istället  på kommunkansliet och biblioteket. 

Har du tankar eller idéer inför säsongen 2021
som du vill dela med dig av till kommunen? 

Maila då vik. näringskoordinator Caroline:
kontakt@foglo.ax

Tillsammans gör vi Föglö till ett besöksmål
att minnas!
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Garantiföreningen för Matsmårs rf har fått förtroendet att arrangera  

lösöresauktion på Jyddö.  
Framlidne Johan Mansnerus lösegendom säljes:  

Lördagen den 26 september med början kl. 11.00  Visning från kl. 09.30   
 

Möbler, glas o. porslin, böcker, textil, lampor, jordbruksredskap, verktyg, 
båtar och kuriosa m.m. 

Kontant betalning       Servering och lotteri 

Bilder kommer att läggas ut på Matsmårs          
facebooksida. Det är även möjligtatt lämna       
förhandsbud som bevakas av sekretariatet.  

www.facebook.com/matsmarsmuseigard 
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Reservera 

lördagen den 3.10 2020 kl. 11.30 – 14.30 

för stor HÖSTMARKNAD och loppis 
på Brandkårshuset i Degerby 

 

Försäljare är välkomna att anmäla sig till Agneta 
Raitanen på tel. 50322 senast fredag 18 september. 
 

Deltagaravgiften är 10,- / försäljare. 
 

Föglö Agenda 2030 är arrangör och handhar 
kaffeserveringen. VVäällkkoommnnaa!! 
                                          

 
Lycka till med skördandet!  
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 Vänkurs   

 

Vill du bli Röda korset vän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, inflyttad eller någon annan 
som behöver det? 

Kom med på vänkurs torsdagen den 17:e september kl. 18-21 på Röda korsgården  

Fika ingår 

Anmälningar till onsdag 9.9 

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet 
(vänpool som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig 
vän), självkännedom och frivillig verksamhet. 

Du förbinder dig inte till något utan kan även gå kursen för att få mer information. 

 

För anmälan eller mer information kontakta; 

Linda Johansson 
Samordnare för social och mångkulturell verksamhet 
tel. 040 8267005 
linda.johansson@redcross.fi 
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När byabilden blir sig lik igen...

Nu står kvarnen , nyrenoverad och i sin fulla
prakt, på sin rätta plats på  Norrgårds i Sonboda.

Man vet inte exakt hur gammal kvarnen är eller
om den alltid stått på samma plats, men den 
äldsta inskriptionen man har hittat i den är från 
1847. 

Det här är den tredje renoveringen av kvarnen 
under Börje Sundbloms liv.

Att den är otroligt vacker där den står
tror jag vi alla kan hålla med om. 

Länge leve väderkvarnen!
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        Höstterminten drar igång och
         mted dten Vardagsrutinterna.
      Hur ster dina Hårvårdsrutinter ut?
    Btehövter dte stes övter tefter sommarten?
             Välkommten in till salongten!

   
    
  Öpptet Tis- Frte tenligt bokning.
       Måndagar är jag på Saxtess.
      Boka din tid på ttel 513366
      tellter via min Fbsida.
     Utbildad Färgtexptert.
     Mästarbrtev. Frisörlictens.
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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 september 
 
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. Med tanke på dem som 
tillhör riskgrupperna kommer vi att fortsätta att streama gudstjänsterna via 
Facebookgruppen ”Vår Kyrka i Skärgården”. 
  
30.8 Trettonde söndagen efter pingst. Kollekt till församlingens diakoni. 
 12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. M. Piltz, P. Hällund. 
 
6.9 Fjortonde söndagen efter pingst. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga.  J. Karlström, M. Piltz 
 
13.9  Femtonde söndagen efter pingst. Kollekt till Finlands Ev. Luth. Student- och 

Skolungdomsmission 
12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. M. Piltz, P. Hällund. 
 

20.9 Sextonde söndagen efter pingst. Kollekt till Finlands sjömanskyrka. 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
27.9 Sjuttonde söndagen efter pingst. Kollekt till Domkapitlet i Borgå 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 

 

Vår Kör 
Kom med och sjung i vår kör. Vi börjar öva igen 

torsdagen den 3 september kl. 18.00 
Alla är välkomna att vara med stora som små och vi välkomnar gärna nya medlemmar. 

 
 


