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JULHÄLSNING 
 
2020 går till historien som ”pandemins år”, ett år man kommer att minnas som året med covid-19, viruset som uppdagades vid 
nyår i den tidigare okända orten Wuhan i Kina och som sedan spred sig som en löpeld över världen och under början av mars 
hittade sin väg till Finland och småningom även Åland. Samhällena stängdes ner världen över och fortfarande i medlet av 
december sprids viruset i stor skala världen över. Pandemin har förstås fört elände med sig med omfattande uppsägningar och 
permitteringar och kraftigt stigande arbetslöshet, många konkurser, omöjliggjort normalt umgänge, kraftigt begränsat rörligheten 
och rent allmänt lagt sordin på stämningen i samhället som en våt filt och dragit undan framtidstron för många. Folk har också 
blivit misstänksamma mot varandra och onödigt hårda ordväxlingar blivit vardag. Det har tidvis varit svårt att se ”ljuset i tunneln”, 
men nu i slutet av året har äntligen positiva nyheter om färdigställda och godkända vacciner kommit som kanske kan göra att vi 
under 2021 får återgå till ett ”normalt liv” igen efter att befolkningen i Europa (och världen) erhållit sitt vaccin. 
 
Även om livet förhoppningsvis under 2021 kan återgå till det normala så kommer det dessvärre att ta många år innan ekonomin 
hämtar sig. Hela samhällsekonomin världen över har fått sig en rejäl smäll med gigantiska underskott som följd av 
nedstängningar, konkurser, uppsägningar och permitteringar. Det kommer att krävas många år med stora tuffa ekonomiska 
beslut och nedskärningar för att klara underskotten. Välfärdssamhället lever över sina tillgångar och det kommer att krävas både 
skattehöjningar och försämrad service för att komma tillrätta med underskotten. Givetvis har också Åland och Föglö drabbats av 
nedgången och både Åland som helhet och även vår kommun har ett stort underskott att jobba med. Föglö har som tur är en god 
ekonomisk bas från tidigare år och en låg skatteprocent så vårt utgångsläge är bättre än för många andra där pengarna tar slut 
under 2021. Man får som sagt hoppas att livet kan återgå till det normala igen under 2021 och folk kunna återgå i arbete och att 
inte alltför många företag gått i konkurs. Den för Åland så viktiga färjnäringen inte att förglömma, som blött oerhört under 2020.  
 
2020 var det första året för de nya förtroendevalda som tillsattes efter valet hösten 2019, och de kunde ju ha fått en roligare start. 
Året har dock till den delen flutit på bra och många viktiga beslut fattats. På det lokala ”Föglöplanet” har det också funnits en del 
ljusglimtar med olika projekt som drivits framåt, speciellt värt att nämna färdigställandet av det nya bostadsområdet Ekholm, där 
förhoppningsvis tomtförsäljning kan inledas under första halvåret 2021. 
 
Positivt under året har också varit det ökande ”hemestrandet”, dvs att ålänningar och finländare semestrat i sitt hemland när 
annat inte varit möjligt, vilket givit många välkomna kunder till Föglös turistföretagare i ett annars svårt år. Degerby centrum är 
bland besökare, framförallt bortifrån kommande, men även ålänningar, kommunens ”pärla” och många är de positiva 
kommentarer som fällts hur väl kommunen skött den känsliga miljön i Degerby och hur välvårdat där är. Alla insatser som görs 
planeras noga och varsamt så kulturmiljön inte skall förstoras även om området utvecklas. Turistinfon i bibliotekshuset skall vara 
och har också allt mera blivit ”navet” allting snurrar kring under sommarmånaderna där man skall kunna få info om allt som 
händer på Föglö. 
 
2020 har förstås också varit ett utmanande år för kommunens personal där alla fått känna av pandemins verkningar, men 
kommunen har lyckats klara året utan permitteringar. Speciellt måste man här nämna personalen inom äldreomsorgen som 
under i princip hela året fått arbeta på en ”stängd verksamhet” där inga spontana besök utifrån kunnat tillåtas, men ”ingen nämnd 
ingen glömd” ur personalen, stort tack till alla ! 
 
Med dessa rader och förhoppning om ett mycket bättre 2021 önskar jag alla läsare samt kommunens anställda och 
förtroendevalda  
 
GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR !                       Niklas 
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HÄNDELSEKALENDERN JANUARI

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Tis 29.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               8
Tis 29.12   19.00 Motionsidrott             Skolan               8
Tor 7.1   19.00 Motionsidrott             Skolan                     8
Tor 14.1   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               8
Tor 14.1   19.00 Motionsidrott             Skolan                     8
Tor 21.1   19.00 Motionsidrott             Skolan                     8
Tor 28.1   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               8
Tor 28.1   19.00 Motionsidrott             Skolan                     8

Mån 7.12   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tor 10.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               6
Tor 10.12   18.00 Vår kör övar             Kyrkan
Tor 10.12   19.00 Motionsidrott             Skolan
Fre 11.12   19.00 Infrastrukturministern besöker Föglö   Kommungården    3
Tor 17.12   19.00 Motionsidrott             Skolan
Tor 17.12   19.15 Kommunfullmäktige sammanträder      Kommungården    3
Tor 22.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               6
Tor 29.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               6
           

     

           

        

     
     
   

visitfoglo Föglö kommun
Föglö turistinformation
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JULÖPPETTIDER PÅ KOMMUNGÅRDEN 

KANSLIPERSONALENS LEDIGHETER 
Under veckorna kring jul och nyår (vecka 52/2020 – 1/2021 fram t.o.m. 6 januari 2021) är kanslipersonalen lediga enligt 
följande; 
 
Funktion/namn    Ledigheter, anm. 

Byggnadsinspektör mm Hans-Kristian Skaag 21 december – 3 januari 2021 
Byråsekreterare Agneta Raitanen  21 – 27 december 2020 och 4 – 6 januari 2021 
Bokförare/kanslist Beatrice Teir  28 december – 3 januari 2021 
Löneräknare Leif Eriksson   Anträffbar hela perioden, OBS. arbetar dock 60 % av heltid 
Kommundirektör Niklas Eriksson  På jobb hela perioden 
 
BEGRÄNSAD KANSLIFUNKTION 
Observera ovanstående ledigheter och de begränsade kanslifunktioner dessa föranleder.  
 
Nyårsafton normal öppethållningstid. 
 
BYGGNADSKANSLIET 
Normala kanslitider (helgfri måndag, onsdag, fredag kl. 09.00 – 11.30) förutom 21 december 2020 – 3 januari 2021 då 
byggnadsinspektör/kommuntekniker Hans-Kristian Skaag är ledig. 
 

SOCIALKANSLIET UPPHÖR PER 31 DECEMBER 2020 

Socialkansliet i Föglö upphör per 31 december 2020 då verksamheten övertas av Kommunernas socialtjänst k.f. fr o m 1 
januari 2021. Kvar på kommunerna blir dock barnomsorgen och äldreomsorgen med ny organisation. 
 
BARNOMSORGEN  
Barnomsorgen lyder fr o m 1 januari 2021 under bildningsnämnden. Föglö kommun har ingått ett samarbetsavtal med 
Sottunga och Kökar om gemensam utbildningschef/barnomsorgschef med Sottunga kommun som huvudman. 
Barnomsorgschef (utbildningschef) är Kerstin Lindholm, epost barnomsorgschef@foglo.ax mobil 040-5165397. Kerstin 
är bosatt på Sottunga och arbetar normalt  måndag – torsdag (ledig fredagar). Hon kommer att ha kanslidagar någon dag 
per månad på Föglö då föräldrar, personal m.fl. kan boka besökstid med henne. Hon handhar bl a dagvårdsansökningar 
och personalärenden kring barnomsorgen. Hon kommer att ge närmare information under januari till daghemmet och 
föräldrarna. 
 
ÄLDREOMSORGEN 
Äldreomsorgen lyder fr o m 1 januari 2021 under kommunstyrelsen. Dessutom finns ett särskilt tillsatt äldreråd. 
I stället för socialsekreterare finns det en äldreomsorgschef på 20 % av heltid. Denna tjänst kombineras med tjänsten som 
äldreomsorgsledare på 80 %. 
 
T.f. äldreomsorgschef/äldreomsorgsledare under tiden 1 januari – 30 maj 2021 är Anne Lund, epost 
aldreomsorgschef@foglo.ax telefon 50382.  
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1.1.2021 - 8.6.2021 och 16.8.2021 - 31.12.2021

HÅLLPLATS

Hastersboda  
Överö
Sonboda
Bråttö 
Degerby 

HÅLLPLATS

Degerby 10.101) 17.20 10.101) 17.202) 10.101) 17.202) 10.101) 17.20 10.101)

Bråttö - - - 17.35 - - - - -
Sonboda 10.25 17.35 10.25 17.50 10.25 17.35 10.25 17.35 10.25
Överö - 17.50 - - - - - 17.50 -
Hastersboda  10.35 18.15 10.35 18.15 10.35 18.10 10.35 18.15 10.35

*) Överö måndagar och torsdagar mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 kvällen före kl. 22.00.

    Mot beställning invik till Nötö, Ulversö och Storgrund. De dagar Överö inte trafikeras  (dvs beställs i förväg) startar bussen

    kl. 09.40 från Hastersboda.
 +) Hela östra linjen mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 kvällen före kl. 22.00. Mot beställning

    invik till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd och Näversholma.
x) Hela östra och västra linjen tisdag och fredag mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 

kvällen före kl. 22.00. Mot beställning invik till Horsholma, Skogboda, Finholma, Bofjärd, Näversholma, Björsboda, Kallsö, Flisö.
1) Retur från Degerby kl. 10.10 alla dagar mot beställning per tel. 50218/GSM 0400 825216 kvällen före kl. 22.00.
2) Körs ned till Embarsundsfärjan vid behov.

10.05 10.05 10.05 10.05 10.05

MÅN TIS ONS TORS FRE

09.50+) 09.30x) 09.50+) 09.50 +) 09.30x)

- 09.40x) - 09.40x)

09.20*)+) 09.20x) 09.30+) 09.20 *)+) 09.20x)

09.40*)+) - - 09.40 *)+) -

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK I FÖGLÖ KOMMUN

MÅN TIS ONS TORS FRE

17.202)

17.35
17.50

-
18.15

10.05

FRE

09.30x)

09.40x)

09.20x)

-

GRATIS KOLLEKTIVTRAFIK I FÖGLÖ KOMMUN

FRE

Kom ihåg att nyttja kollektivtrafiken, den är gratis! 

Vinterturlistan kombinerar alla vardagar med 
10.10-färjan från Degerby och 16.50-färjan från 
Svinö. Munskydd finns att få i Dan’s taxi.  

Januari-mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00
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Socialnämnden i Föglö lediganslår en befattning som 

HEMVÅRDARE/NÄRVÅRDARE INOM KOMMUNENS ÄLDREOMSORG 

Under förutsättning att kommunfullmäktige godkänner budgeten för 2021 till  
berörda delar. 
50 % av heltid i periodarbete från den 1.1.2021 eller enligt överenskommelse. 
Arbetsprocenten kan senare komma att utökas till 75 %. Bostad kan eventuellt ordnas. 
 
Huvuduppgifter: 
Hos oss jobbar man både inne på Annagårdens ESB och ute i kommunen hemma hos 
klienterna. Syftet med hemvården är att stöda de äldre så att de kan bo kvar hemma så 
länge som möjligt med upplevd trygghet och livskvalitet. Vård- och serviceplanen 
uppgörs gemensamt med Hemsjukvården, utgående från de äldres individuella resurser 
och stödbehov.  
  
Du blir – kort och gott – en förlängd arm i hemmet. Du gör en enorm skillnad i en annan 
persons vardag. På äldreboendet är din huvudsakliga arbetsuppgift att ge klienterna 
förutsättningar för att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Du hjälper 
klienterna med liknande arbetsuppgifter som i hemvården men på äldreboendet istället. 
 
Kompetenskrav:  
Behörighetskrav är valviraregistrerad närvårdare. B-Körkort är ett krav.  Goda kunskaper 
i svenska. För att trivas och göra ett bra jobb är det positivt om du har ett genuint 
intresse för människor och en vilja att hjälpa till. Anställningen inleds med prövotid. Den 
valda ska innan befattningen tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt 
hälsotillstånd.  
Grundlön:  2.421,07 € /månad för 100 % 
 
Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast måndag den 28 december 2020, 
kl.15.00  till Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller e-post: 
info@foglo.ax 
 
Närmare upplysningar ges av Anne Lund, vik.äldreomsorgsledare   
tel. 018 – 50382 eller socialsekreterare  
Lis Karlsson 018-50151 
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Är du företagare eller 
föreningsaktiv på Föglö?

Om du inte redan får mail från närings-
koordinatorn med uppdateringar om 
t.ex. vad som är på gång på Föglö, upp-
dateringar kring samannonsering och 
liknande så kanske du vill börja få det 
nu?

Hör av dig till kontakt@foglo.ax så lägger 
jag till er i min utskickslista!

Hälsar Caroline vik. näringskoordinator 
/kommunikatör

Är du företagare eller
föreningsaktiv på Föglö?

Om du inte redan får mail från närings-
koordinatorn med uppdateringar om
t.ex. vad som är på gång på Föglö, upp-
dateringar kring samannonsering och
liknande så kanske du vill börja få det
nu?

Hör av dig till kontakt@foglo.ax så lägger
jag till er i min utskickslista!

Hälsar Caroline vik. näringskoordinator
/kommunikatör

 
 

Ålands Emigrantinstitut 
 

presenterar utställningen 
 

”Rysk invandring – åländsk utvandring. 
Ryske soldat Deschkins liv och ättlingar. 

Från Nizjnij Novgorod till Åland 
och ut i världen” 

 
på Föglö bibliotek 

den 7 jan. – 25 febr. 2021 
 

Presentation av utställningen 
öppningskvällen torsdagen den 7 jan. 2021 

kl. 19-20.30 
 

Välkomna! 
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                                         Tel: 50348 
       e-mail: biblioteket@foglo.ax 
Facebook: Biblioteket på Föglö 

  EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!! 

           Många böcker är på inkommande                                             
                                                                                                                                                
Vuxen, skönlitteratur : 
Mark Levengood                                              Vi får väl trösta varandra 
Lignell                                                                 Fräls oss från ondo 
Lindberg                                                            Splendor 
Löhtman                                                             Frihamn 
Vuxen, deckare :  
Baldacci                                                             Mörkret före gryning 
Griffiths                                                             Mordkonsulten 
Rudberg                                                            Tio grisar nere 
Grisham                                                             Sista dagen 
Schepp                                                               Nio liv 
Vuxen fakta     
Fjällgren                                                            Månbarn 
Chatterjee                                                         Förändra ditt liv 5 minuter i taget 
Hayden                                                              Det vilsna barnet 
                                    
 
 
Barn skönskönlitteratur: 
Brink                                                                 Musse och Helium: Den sista kampen 
Widmark      tvillingböcker lettiska/svenska     Cyckelmysteriet  
Engvall                                                              Noelias hemlighet 
Kinney                                                              Inget flyt 
Lööf                                                                   Skrot-Nisse och hans nya vänner 
 
Barn & Ungdom fakta:                  
Ungdom skönlitteratur:  
DVD barn:              
Scooby-Doo 
Pelle Svanslös 
The secret garden,Den hemliga trädgården.                                 
 
                                                                    Den 23 .12 är biblioteket öppet som vanligt  
                                                                    24.12 2020 stängt ,  
                                                                    öppet igen Måndagen 28. 12 2020 
 

God Jul och Gott Nytt År 
 
 
                                        Nästa sagostund är ONSDAGEN den 03.02 2021 kl 18-19 
 
 
MÅN 10.00-13.00  och   16.30-20.00 
TIS     STÄNGT 
ONS   16.30-20.00   
TOR   16.30-21.00 
FRE    STÄNGT 
 

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

      
                                            

 
 
 
 

Nyårsafton stängt.
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BADMINTON 
Intresserade, tag direkt kontakt med skolans föreståndare, tel. 50199, för att boka tid.  
 

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 alt. 50181. 
 

JULINNEBANDY 
Under julveckorna har FUIA insatt två extra bollsportskvällar/innebandy då torsdagarna infaller på helgaftnar; 
 
Tisdag 22 december kl. 19.00-20.30 och 
Tisdag 29 december kl. 19.00-20.30.    Välkomna med !  
 
 

BOLLSPEL/ALLMÄN MOTIONSIDROTT 
Ni kommer väl ihåg den allmänna tiden för bollspel/allmän motionsidrott torsdagar kl. 19.00 – 20.30 på skolan.  
 
FUIA fortsätter med bollspelskvällen på Föglö Grundskola, allmän idrott för vuxna och högstadieelever (flickor/pojkar, 
kvinnor/män) där det spelas olika bollsporter m.m. beroende på hur många som dyker upp varje gång. Innebandy, volleyboll, 
basket, fotboll eller något annat man kommer överens om att spela just den kvällen. Är man få kanske badminton eller pingis. 
Motion i rolig form är huvudmålet. 
 
Som sagt öppet för högstadieelever och vuxna såväl kvinnor som män. Så alla motionssugna och –behövande, kom med ! 
 
Två tillfällen under julveckorna (se ovan). Efter nyår som vanligt varje torsdag fr.o.m. 7 januari t.o.m. 29 april. Ledare; Jesper 
Gåvefeldt. 
 
Motion är viktigt och roligt så vi hoppas på fortsatt god uppslutning !  
 

GOD JUL OCH GOTT NYTT ÅR ! 
 

Styrelsen för FUIA önskar alla idrotts- och motionsintresserade en god jul och ett gott nytt år och hoppas att vi ses i olika former 
av idrotts- och motionsaktiviteter 2021. 
 
FUIA erbjuder ju bl.a. badminton (på skolan), bordtennis (på Vikingaborg), skidning (på motionsbanan när snö finns), fotboll (på 
idrottsplan), orientering (tre olika kartor), innebandy/bollspel (på skolan) samt om intresse finns också volleyboll (på skolan). 
   FUIA-styrelsen 
 
 

FUIA     INFORMERAR   
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kontakt: e-mail: ostersocknen@gmail.com webb: www.ostersocken.net 
 

Hej alla östersocknare och övriga supportrar! 
Nio månader med ”corona” suger för byalaget och för oss alla då våra evenemang begränsats! 
Det enda evenemanget iår blev midsommarstångens klädning och resning som besöktes av ett 
hundratal personer som ska ha ett stort tack för gåvan i vår sparbössa som vi hade ställt ut då 

inget lotteri kunde hållas på grund av smittorisken. 
Det traditionella Julkaffet i bystugan blir tyvärr också inställt iår! 

Fastlagstisdagsbrasa i Sanda tisdagen den 16 februari kl 18:00 planerar vi dock försöka 
arrangera om vädret tillåter! 

De som glömt att betala den årliga medlemsavgiften kan ännu göra det eller om du inte är 
medlem men vill bli kan du betala och registrera dig med namn och e-mailadress  

Årets medlemsavgift är 6 € per pers. Barn under 16 år gratis, 
Avgiften erläggas till Östersocknens byalag konto: IBAN: FI89 6601 0002 307734 

 
Byalagets styrelse önskar er alla  

God jul och ett Gott Nytt ÅR! 
 

God jul och gott nytt år!

Stort tack till alla som stött och samarbetat 
med oss under det gångna året

-  inte minst alla deltagare i vår julkalender!

Föglö Hembygdsförening
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Onsdagen den 16 december 2020 blev en smått historisk dag i kommunen. Då 
sammanträdde socialnämnden för sista gången.  
Socialnämnden i Föglö vill tacka ALLA invånare, personal, anhöriga, klienter, kollegor, 
samarbetspartners, nämnder, styrelser, företag, politiker, föreningar och övriga för ett gott 
samarbete under mandatperioden. Socialnämnden har genom åren haft många varierande 
ärenden, en del ärenden har varit svåra, en del har varit roliga och en del har varit 
utmanande. Men framför allt så har det varit ett intressant och ansvarsfullt uppdrag.  
Vi passar även på att önska er alla en god jul och ett riktigt gott nytt år!  
Hälsningar från Kurt Gullbrandsson socialnämndens ordförande, Beatrice Sjöberg 
viceordförande, Margaretha Karlsson ledamot, Gunilla Hagman ledamot, Stefan Eriksson 
ledamot och Lis Karlsson socialsekreterare.  

 

Vi går mot nya tider . . .
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                   Annagårdens meny
Vecka 53 (28.12-3.1)                     Vecka 2  (11-17.1)
M Köttfärssås                          M  Kålpudding
T  Fisk                                  T Strömmingsflundra
O  Makaronilåda    O Grillade broilerlår
T  Broilerfilé    T Biff alá Lindström
F          Fläskkotlett    F Grönsakssoppa
L Ugnsstekt fisk   L Gr. fisk m.m.
S Biff stroganoff   S  Köttrullader

Vecka 1 (4-10.1)    Vecka 3 (18-24.1)
M Ugnskorv & mos    M Kålpudding
T Gäddfärsbiff     T Kokta fiskbullar
O Frikadeller i tomatsås  O Mald leverbiff
T Leverlåda    T Inkokt kött & rotmos
F Päronlura    F Knackissoppa
L Fisk     L Fisk
S Stek & pot.gratäng   S Kallops

      Vecka 4 (25-31.1) 
      M Lasagne 
      T Stekt spätta
      O Hönsfrikassé
      T Leverkallops
      F Köttsoppa
      L Fisk
      S Schnitzel
             
   *med reservation för ändringar*

Smaklig 
      måltid!
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Alla kan delta i Medis kurser oberoende  av hemkommun.  
Kurser vårterminen 2021 ; 

  

SSVVEENNSSKKAA  AA11--AA22//SSWWEEDDIISSHH  FFOORR  BBEEGGIINNNNEERRSS    
oonnssddaagg  1188..3300--2200..0000  
2200..11--2211..44..22002211    
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  CCaarriinnaa  SSttrraannddeellll  
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! 
  

ZZUUMMBBAA      
vvaarraannnnaann  ttoorrssddaagg  1188..0000--1199..0000  
2211..11--1188..33..22002211  
VViikkiinnggaabboorrgg,,  SSoonnbbooddaa  
KKuurrsslleeddaarree::  NNaattaalliiee  SSttrraannddhhoollmm  
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. 
  

AAKKVVAARREELLLL    
ffrreeddaagg  2222..11  kkll..  1188..3300--2200..0000,,  llöörrddaagg  2233..11  kkll..  1111..3300--1177..0000  oocchh  ssöönnddaagg  2244..11  kkll..  1111..3300--1166..0000  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  KKjjeellll  EEkkssttrröömm  
Kursen är främst avsedd för nybörjare. Vi lär oss om material och redskap; papper, färger och penslar. 
Genom olika övningar får vi en inblick i akvarellmåleriets möjligheter. Du kan ta med egna färger och 
penslar, men det finns även ett begränsat urval penslar att låna samt färg och papper att köpa.  
 

GGRRÖÖNN  SSTTÄÄDD  OOCCHH  TTVVÄÄTTTT    
llöörrddaagg  1133..22..22002211  kkll..  1111..4455--1177..0000  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  MMiikkaaeellaa  WWeellaannddeerr  

Välkommen att göra egna miljövänliga rengöringsmedel med saker du har hemma. Vi kommer att 
tillverka två olika allrengöringsmedel, diskmedel, städtvål, citrus enzymtvättmedel samt en helt vanlig 
ringblomssalva som kan vara bra att smörja in sig med. Material kan köpas av kursledaren för ca 10 
€. Ta med fika.   

  
  
KKRREEAATTIIVV  SSKKRRIIVVAARRHHEELLGG    
llöörrddaagg  2200..33  kkll..  1100..1155--1166..0000  oocchh  ssöönnddaagg  2211..33  kkll..1111..3300--1177..1155..  
KKuurrsslleeddaarree::  PPeerrnniillllaa  LLiinnddrrooooss  
Längtar du efter att skriva, eller skriva mer? Finns det berättelser inom dig som vill berättas, men 
tiden verkar aldrig finnas? Här är då helgen för dig som har skrivit väldigt lite eller för dig som redan 
har ett pågående bokprojekt. Målet med kursen är att du ska få nödvändiga redskap till att komma 
vidare och utveckla ditt skrivande från där du är. Du ska få inspiration och tid att vässa din förmåga 
och du kan släppa onödiga prestationer och hitta det lustfyllda skrivandet. Vi kommer att behandla de 
viktigaste delarna i berättarkonsten, såsom karaktärer, miljöer och att sätta en ”scen”. Ta med lunch 
och fika samt block, penna och dator.  
 

TTÄÄLLJJHHEELLGG    
ffrreeddaagg  99..44  kkll..  1177..3300--2200..4455,,  llöörrddaagg  1100..44  kkll..  1100..0000--1166..0000  oocchh  ssöönnddaagg  1111..44  kkll..  1111..1155--1166..1155  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  AAnnnnaa  SSuunnddbblloomm--WWeesstteerrlluunndd  
Lär dig tälja i färskt trä. Med bandkniv och kniv täljer vi objekt från bruksföremål till skulpturer. Barn 
från 12 år kan delta tillsammans med en vuxen. Anmäl då båda deltagarna, vuxen och barn. Vi börjar 
från grunden med täljgrepp och framtagning av material. Vi inspireras av Jögge Sundqvists bok ”Slöjda 
i trä” eller utgår från dina egna idéer. Kursen passar för nybörjare men även du som har erfarenhet är 
varmt välkommen med. Material och verktyg finns på plats. Materialavgift tillkommer  och betalas 
direkt till kursledaren. Ta med dig mat och fika.  
 

LLYYCCKKAASS  MMEEDD  KKOOLLMMIILLAANN  
llöörrddaagg  1177..44  kkll..  1122..0000--1177..0000  
MMeellllaannggåårrddss  ii  SSoonnbbooddaa  
KKuurrsslleeddaarree::  HHoollggeerr  SSuunnddbblloomm  
Tillverka ditt eget träkol med enkel teknik. Vi träffas först en gång på våren för att ordna med veden 
som får torka över sommaren. Sedan träffas vi igen på höstkanten för själva kolningen. Kom med och 
pröva på en riktigt gammal konst.  
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Välkommen att göra egna miljövänliga rengöringsmedel med saker du har hemma. Vi kommer att 
tillverka två olika allrengöringsmedel, diskmedel, städtvål, citrus enzymtvättmedel samt en helt vanlig 
ringblomssalva som kan vara bra att smörja in sig med. Material kan köpas av kursledaren för ca 10 
€. Ta med fika.   

  
  
KKRREEAATTIIVV  SSKKRRIIVVAARRHHEELLGG    
llöörrddaagg  2200..33  kkll..  1100..1155--1166..0000  oocchh  ssöönnddaagg  2211..33  kkll..1111..3300--1177..1155..  
KKuurrsslleeddaarree::  PPeerrnniillllaa  LLiinnddrrooooss  
Längtar du efter att skriva, eller skriva mer? Finns det berättelser inom dig som vill berättas, men 
tiden verkar aldrig finnas? Här är då helgen för dig som har skrivit väldigt lite eller för dig som redan 
har ett pågående bokprojekt. Målet med kursen är att du ska få nödvändiga redskap till att komma 
vidare och utveckla ditt skrivande från där du är. Du ska få inspiration och tid att vässa din förmåga 
och du kan släppa onödiga prestationer och hitta det lustfyllda skrivandet. Vi kommer att behandla de 
viktigaste delarna i berättarkonsten, såsom karaktärer, miljöer och att sätta en ”scen”. Ta med lunch 
och fika samt block, penna och dator.  
 

TTÄÄLLJJHHEELLGG    
ffrreeddaagg  99..44  kkll..  1177..3300--2200..4455,,  llöörrddaagg  1100..44  kkll..  1100..0000--1166..0000  oocchh  ssöönnddaagg  1111..44  kkll..  1111..1155--1166..1155  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  AAnnnnaa  SSuunnddbblloomm--WWeesstteerrlluunndd  
Lär dig tälja i färskt trä. Med bandkniv och kniv täljer vi objekt från bruksföremål till skulpturer. Barn 
från 12 år kan delta tillsammans med en vuxen. Anmäl då båda deltagarna, vuxen och barn. Vi börjar 
från grunden med täljgrepp och framtagning av material. Vi inspireras av Jögge Sundqvists bok ”Slöjda 
i trä” eller utgår från dina egna idéer. Kursen passar för nybörjare men även du som har erfarenhet är 
varmt välkommen med. Material och verktyg finns på plats. Materialavgift tillkommer  och betalas 
direkt till kursledaren. Ta med dig mat och fika.  
 

LLYYCCKKAASS  MMEEDD  KKOOLLMMIILLAANN  
llöörrddaagg  1177..44  kkll..  1122..0000--1177..0000  
MMeellllaannggåårrddss  ii  SSoonnbbooddaa  
KKuurrsslleeddaarree::  HHoollggeerr  SSuunnddbblloomm  
Tillverka ditt eget träkol med enkel teknik. Vi träffas först en gång på våren för att ordna med veden 
som får torka över sommaren. Sedan träffas vi igen på höstkanten för själva kolningen. Kom med och 
pröva på en riktigt gammal konst.  
 
 

god jul!

Passa på att skicka ett
brev eller ringa ett samtal till 
en vän i denna annorlunda jul 
vi får i år! 
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Tel: 0400 780233 (tele-Q)                     
 
Läkardagar i januari 5.1 och 19.1 
  
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 
 
Ändringar gällande mödrarådgivningen from 1.1.21. 
Gravida hänvisas till mödrarådgivningen i Mariehamn, se ÅHS hemsida www.ahs.ax 
 
Ingen beredskap på veckosluten eller  helgdagar. 
För sjukvårdsupplysning ring  018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112                                               

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 

Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 

Alarmcentralen 112 

 
 
 
  
 
    Uthyres 
Lägenheten i prästgården på Föglö uthyres fr.o.m. 1.2 2021. 
4 rum, matsal och kök ca 100 kvadratmeter samt tillgång till utrymme i 
kallförråd. 
Lägenheten är belägen ovanför pastorskansli och församlingssal där 
verksamhet ibland äger rum. 
Adress: Kyrkvägen 106 
För mer information kontakta Maria Piltz 
tel: 0457-344 6264  
e-post maria.piltz@evl.fi 
 
 

Ålands södra skärgårdsförsamling€ 
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Folkhälsan på Ålands planerade grupper och kurser för seniorer under våren. 
Vi följer med situationen med Covid-19 och rättar oss efter de rekommendationer som finns. 

 
Obs! Du kan anmäla från och med nu, dock ej mellan perioden 21.12 -6.1. 

Öronakupunktur enligt NADA (hjälper ej hörselnedsättningar, hör av dig för mer info). Ledare Erika 
Borenius-Kankkonen. Torsdagar kl. 10.30 – 12.00. 14.1- 1.4, 12ggr 90€. 

Sittgymnastik. Ledare Annette Hagman. Tisdagar kl. 10-10.45. 19.1- 30.3 11ggr. 77€. 

Arm stark. ( För alla åldrar) Ledare Maria Fjäder. Onsdagar kl. 11-12. 13.1 -7.4. 12 ggr, 90 €. 

Balans och styrka. Ledare Maria Fjäder. Onsdagar kl.  13.00- 14.00. 13.1 -7.4. 12 ggr  108€ 

Starka män 70+. Ledare Markus Palm.  Torsdagar kl. 11-12. 14.1-15.4. 12 ggr, 90€. 

Starka kvinnor 70+, grupp 1. Ledare Maria Fjäder. Fredagar kl. 10-11. 15.1-16.4. 12 ggr 90€  

Starka kvinnor 70+, grupp 2. Ledare: Maria Fjäder. Fredagar kl. 11-12. 15.1 -16.4. 12ggr, 90€. 

Yoga för seniorer. Ledare Seija Säike. Fredagar kl. 10.30- 11.45. 15.1 -16.4. 12ggr  108€ 

Balans och styrka, i lugnare tempo. Ledare Anki Nordman. Fredagar kl.  13-14. 15.1 -16.4 , 12ggr 90€. 

I vår fortsätter även närståendevårdarträffar och HERRliga gruppen. Håll utkik efter dessa i 
lokaltidningarnas Kalendern och OBS! Det händer. Du hittar även information om vad nytt som är på 
gång på Folkhälsan på Ålands hemsida och Facebooksida. 

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 till  aktivitetslots Annette Hagman tfn: 52 70 63,  
e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax.  
 
För frågor och anmälan till ovanstående kurser, kontakta koordinatorn för äldre och hälsa  
tfn: 018-52 70 43, e-post: erika.borenius-kankkonen@folkhalsan.ax eller aktivitetslotsen  
tfn: 018-52 70 63 e-post: annette.hagman@folkhalsan.ax  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

JJUULLHHÄÄLLSSNNIINNGGAARR  
 
Vi vill på detta sätt tillönska alla våra vänner 
och bekanta samt alla andra Föglöbor en God 
Jul och ett Gott Nytt År genom en inbetalning 
till Föglö kapellförsamlings blomsterfond. 
 
Katarina och Niklas 
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun 
Nyhetsbrev i december 2020 

 
Ny jaktförordning förlänger jakten på rådjur 
Landskapsregeringen har gjort vissa betydelsefulla ändringar i jaktförordningen. Den viktigaste av alla 
är förlängningen av jakttiden på rådjur så att jakten omfattar även januari månad. Under gynnsamma 
förhållanden i frånvaro av farliga isar eller försvårande snötäcke kan jakt bedrivas med hund i 
markerna. Skulle förhållandena förändras är man tvungen att avstå från jakt med hund medan t.ex. 
jakt från skjuttorn fortfarande är möjlig fram t.o.m. den sista januari. Det ger dessutom ypperliga 
möjligheter att korrigera avskjutningen om den blivit sned under hundjakten. Som bekant är det 
svårt under senare delen av jaktsäsongen att se skillnad på killingar och vuxna djur i flyktiga 
jaktsituationer i fältförhållanden.   
 
Viktigt att komma ihåg är att kontrollera huruvida jakträtten som markägarna har skrivit på omfattar 
den aktuella förlängningen. Många jaktlag har som kutym att teckna för hela jaktåret, dvs. i det här 
fallet fram till och med den sista juli 2021. Vissa jaktlag har infört begreppet tillsvidare som 
slutdatum. Lagstiftningen begränsar arrenderätten till maximalt 25 år och därför är 
tillsvidarebegreppet juridiskt ifrågasatt. Dessutom förekommer förändringar i ägoförhållanden med 
viss oregelbundenhet varför det kan vara till fördel att inför varje ny treårsperiod uppdatera 
blanketterna gällande jakträtter. Inför nästa treårsperiod bör man även föra en klargörande 
diskussion med markägarna hur de förhåller sig till övrig jakt, förutom som i detta fall jakt på rådjur. 
Det är önskvärt att diskussionen omfattar även predatorjakt som med framgång kan bedrivas i 
viltvårdande syfte i samband med rådjursjakten. Önskvärt är även att jakträtten ska omfatta vildsvin 
och i vissa fall även vitsvanshjort. Den sistnämnda jakten kan även bedrivas i januari men förutsätter 
dock uteslutande krav på kulvapen. 
 
Intressant är även att den nya jaktförordningen möjliggör jakt på gräsand, knipa och storskrake i 
januari. Det finns även många andra förlängningar och ändringar i jaktförordningen som jägarna 
uppmanas ta del av på landskapsregeringens hemsida. Under föreningens årsmöte i mars, givetvis 
med beaktande av eventuella restriktioner, avser föreningen ytterligare informera om den nya 
jaktförordningen.  
 
Jakt över allmän väg 
Det har blivit vanligt att jaktlag numera informerar allmänheten på olika sätt var och när jakt med 
hund bedrivs. Det gör man för att bl.a. bilister ska medvetandegöras om att viltet sätts i rörelse i 
området och att de när som helst t.ex. kan korsa en väg.  Informationen görs genom skyltning eller 
numera även på sociala medier. I sammanhanget kan det vara på sin plats att påminna jägarna om 
Jaktlagens 51 §, nämligen ”Djur får inte skjutas över landsväg, bygdeväg eller kommunalväg eller 
medan djuret eller skytten befinner sig på sådan väg.”  
 
Viltvårdstävlingen 
Kom ihåg att lämna in din viltvårdstävlingsblankett till kassör Johan Lindfors inom januari 2021. 
 
Avslutningsvis vill jaktvårdsföreningen tillönska alla  
 

en riktigt God Jul och Ett Framgångsrikt Nytt År 2021! 
 
 (R.J 1612.2020) 
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Från oss alla på Torgkiosken och Bröboden 

till er alla fina kunder, 

ha en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! 

Tack för denna säsong, vi ses igen nästa år! <3 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

     En uttjänt julgran kan värma ditt hus eller skydda planteringarna i trädgården. Men den kan också 
komma till nytta för abborrarna, som gärna fäster sina romsträngar vid risiga strukturer på sjöbotten.  
    Granen sänks lämpligen – med vattenägarens lov – på två meters djup nära stranden. Som tyngd kan 
en större sten fästas vid granen. När våren kommer och abborren börjar sin lek har granen erhållit det 
utseende som abborren gillar. OBS! Klä av granen innan den sänks!  

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 

 

DEADLINES FÖR FÖGLÖBLADET 2021

Mån 25.1................utg. Fre 29.1
Mån 22.2................utg. Fre 26.2
Mån 22.3................utg. Fre 26.3
Mån 26.4................utg. Fre 30.4
Mån 24.5................utg. Fre 28.5
Fre 18.6..................utg. Tor 24.6 
(Obs! deadline för annonsör kommer 
vara tidigare än 18.6 pga specialnum-
mer, datum kommer längre fram)
Mån 23.8................utg. Fre 27.8
Mån 20.9................utg. Fre 24.9
Mån 25.10..............utg. Fre 29.10
Mån 22.11..............utg. Fre 26.11
Fre 17.12.................utg. Tor 23.12
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   Tusen Tack till Er alla
   som stötat mig under 
        året som gått
   Önskar er allt gott/ Fia.

   

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

     eller via min Fbsida.
    Utbildad Färgexpert.
    Mästarbrev. Frisörlicens.
       Hår, Hud, Hälsa.
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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 jultiden och januari 
Tyvärr blev det inte som vi hoppades. Coronasituationen har ju tyvärr förändrats och det betyder att vi inte 
kan inbjuda till julens evenemang som vi hoppades. Alla gudstjänster och konserter kommer dock att hållas 
och streamas eller spelas in så att man kan följa dem på församlingens facebooksida. Sök på Ålands södra 
skärgårdsförsamling, gå in och klicka på gilla och följ och dela gärna sidan så att fler får möjlighet att vara med. 
Vi får samla 20 i kyrkan och bedömer att gudstjänsterna fr.o.m. annandagen kommer att hållas med öppen 
dörr. Men vi streamar dem också.  

24.12 Julafton. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp. 
 13.00 Julbön i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. Läggs ut som länk på FB. 
 14.00 Julbön i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz, Vår Kör. Livestreamas. 
 15.30 Julbön i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, P. Hällund. Läggs ut som länk på FB. 
 
25.12  Juldagen Kollekt till Elpida r.f. stöd till dem som utsatts för människohandel. 
 8.00 Julotta i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz, Vår Kör. Livestreamas. 
 8.00 Julotta i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. Läggs ut som länk på FB. 
 
26/12 Annandag jul. Kollekt till Församlingens diakoni. 
 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson 
 
27/12 Aposteln Johannes Dag. Kollekt till Församlingens fonder. 
 Bön och lovsång i kyrkan på Föglö. M. Piltz m.fl. 
 
1/1 2021 Nyårsdagen. Kollekt till Förbundet Kristen Skolungdom 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 
3/1 Andra söndagen efter jul. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet. 
 12.30 Gudstjänst i församlingshemmet på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
6/1 Trettondagen. Kollekt till Finska missionssällskapet. 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
10/1 Första söndagen efter trettondagen. Kollekt till Finska missionssällskapet. 
 12.30 Gudstjänst i församlingshemmet på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
17.1 Andra söndagen efter trettondagen. Kollekt till Ekumeniska rådet 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
24.1 Tredje söndagen efter trettondagen. Kollekt till Lärkkullastiftelsen. 
 12.30 Gudstjänst i församlingshemmet på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 


