
Föglö Kommun             Årgång 30                                 Nummer 10

Redaktör: Caroline Henriksson                                              Oktober 2020
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FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDERN OKTOBER 

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida

Lör 26.9   11.00 Lösöresauktion             Jyddö             10
Lör 26.9   11.30   Föglö JVF vandringspris            Skjutbanan
Sön 27.9   12.00 Carlsro cancerrun            Degerby             12
Mån 28.9   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan 
Tor 1.10   17.00   ÅVC i stentorpa öppen            Stentorpa               3
Tor 1.10   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              20
Tor 1.10   18.45   Zumba med medis            Vikingaborg
Tor 1.10   19.00 Motionsidrott             Skolan              12
Lör 3.10   11.30   Höstmarknad             Brankis                   8
Mån 5.10   6.30 Skarven går på dock            Degerby                  6
Mån 5.10   18.30 FBK övar             Branddepån           11
Mån 5.10   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Ons 7.10   18.00   Sagostund             Biblioteket             4
Tor 8.10   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              20
Tor 8.10   19.00 Motionsidrott             Skolan              12
Mån 12.10   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
13.10 19.00   19.00 Jaktvårdsföreningen höstmöte               Kommungården   14
Tor 15.10   17.00   ÅVC i stentorpa öppen            Stentorpa               3
Tor 15.10   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              20
Tor 15.10   18.45   Zumba med medis            Vikingaborg
Tor 15.10   19.00 Motionsidrott             Skolan              12
Sön 18.10   10.45 Skarven tillbaka från dock           Degerby                  6
Mån 19.10   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tor 22.10   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              20
Tor 22.10   19.00 Motionsidrott             Skolan              12
Lör 24.10   10.15   Utveckla Föglö             Kommungården    9
Mån 26.10   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tor 29.10                Däckbytarkväll             Branddepån           11
Tor 29.10   17.00   ÅVC i stentorpa öppen            Stentorpa               3
Tor 29.10   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              20
Tor 29.10   18.45   Zumba med medis            Vikingaborg
Tor 29.10   19.00 Motionsidrott             Skolan              12
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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

 
 

 
 

HEMORTSSTIPENDIUM 
 
Föglö kommun utdelar för femtonde året ett av kommunfullmäktige 16 december 2004 inrättat 
”Hemortsstipendium” för studerande mantalsskrivna i Föglö kommun. 
 
Enligt stadgarna skall följande kriterier uppfyllas för att sökande skall kunna komma ifråga för stipendiet; 
- den studerande skall vara mantalsskriven i Föglö kommun 1.1 respektive år (dvs i det här fallet 1.1.2020), 
- den studerande skall vara inskriven i antingen en högskola, ett universitet eller en yrkeshögskola och 

skall idka studier på heltid, 
- studeranden skall vara max. 29 år fyllda, samt 
- studeranden skall ha slutfört studier på andra stadiet. 
 
Stipendiets belopp utgör 100 euro. 
 
Hemortsstipendiet för studerande som uppfyller villkoren i stadgarna lediganslås sålunda att sökas senast 30 
oktober 2020 kl. 15.00 under adress Kommunstyrelsen, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ, på för ändamålet 
särskild blankett som kan erhållas från kommungården, byråsekreterare Agneta Raitanen, tel. 50322 alt. 
kommunens hemsida www.foglo.ax. 

 
Föglö, 21 september 2020 

 
Kommunstyrelsen 
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Anmälan om innehav av hästar och övriga djur till djurhållarregistret 

 
I enlighet med Jord- och skogsbruksministeriets förordning om identifiering av hästdjur 
(222/2017) skall numera även innehav (djurhållningsverksamhet) av hästar i likhet med nöt, 
får, svin, höns, bin mm. anmälas. Anmälningsplikten gäller oberoende av antal djur och 
oberoende av om det är yrkesmässig djurhållning eller i sällskaps- och hobbysyfte. Denna 
anmälan skall ej förväxlas med anmälan till andra hästregister utan denna anmälan skall 
göras separat av alla hästägare. Anmälan är viktig för att kunna spåra och hålla koll på 
eventuell smittspridning. 
 
Hållandet av djur skall anmälas innan djurhållningen inleds men senast 31.12.2020 om du 
redan i dag äger hästdjur. Anmälan görs på fastställd blankett och inlämnas till din kommuns 
lantbrukssekreterare. Blankett och information hittas på Livsmedelsverkets hemsida under: 
livsmedelsverket.fi/Odlare/Djurhållning/Märkning och registrering av djur.  
Du kan även kontakta din kommuns lantbrukssekreterare för mer information: 
Anders Sundqvist (Föglö, Eckerö, Hammarland och Lumparland) tel. 364526 / 04570593748 
anders.sundqvist@hammarland.ax 
 
Förutom djurhållningsverksamheten skall även djurhållningsplatsen dvs platsen där 
hästdjuret hålls anmälas. Anmälan görs av den som äger djurhållningsplatsen.  Om det på 
djurhållningsplatsen t.ex. i häststallet finns flera hästar med olika ägare är det häststallets 
ägare som anmäler djurhållningsplatsen. Efter att anmälan inlämnats och uppgifterna 
registrerats i djurhållarregistret tilldelas djurhållningsplatsen ett djurhållningsplatssignum 
som stallägaren skall delge hästägarna. Hästägarna bör ha fått signumet för 
djurhållningsplatsen innan de gör sin anmälan om djurhållning eftersom signumet skall 
anges på anmälan om djurhållningsverksamhet. 

 

 

September-December:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00
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EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!! 

           Många böcker är på inkommande 
                                                                                                                                                                                               
Vuxen, skönlitteratur :  
Delia Owens                                                      Där kräftorna sjunger 
Frida Skybäck                                                   Bokskåpets hemlighet 
Sebastian Johans                                              Broarna               Alandica 
Sirpa kähkönen                                       Järnnätter 
Alex Schulman                                                  Överlevarna 
Jerker Virdborg                                               Mamma i soffan 
Anna Fredriksson                                           Vägen till äppelriket del 3 
Jan Guillou                                                        Slutet på historien 
 
Vuxen, deckare : 
Arnaldur Indridason                                      Mörkret vet 
Christina Eriksson                                          Den trettonde lärjungen 
Anders Roslund                                               Sovsågott 
Lee Child                                                            På fiendens mark 
Vuxen fakta: 
 
 
Barn skönskönlitteratur: 
Peppe Öhman                                                  Ett himla tjat om hästar 
Jujja Wieslander                                             Mamma mu                 estniska 
 
Ungdom skönlitteratur:  
 
Barn fakta: 
Barn DVD: 
Ella bella bingo 
Gör plats för nästa stora hjälten SAMSAM 
  
 
                                                                                   
VÄLKOMNA PÅ SAGOSTUND ONSDAGEN den 7.10 2020 kl 18-19 
 
 OBS Läskonditionspasset 15.10-15.11 se separat annons 
 
ÖPPETTIDER: 
                                                                                   
MÅN 10.00-13.00  och   16.30-20.00 
TIS     STÄNGT 
ONS   16.30-20.00 
TOR   16.30-21.00 
FRE STÄ 

 
   
 
 

 
                      

 
 
 
 

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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BIBLIOTEKET INFORMERAR. 
 
Hela Åland läser och motionerar! 
15 oktober – 15 november 2020 
 
Vad är Läskonditionspasset? 
Läskonditionspasset är en läs-och motionskampanj med målet att sprida läsglädje och motionsglädje i alla åldrar på hela Åland. 
De åländska biblioteken vill också uppmuntra vuxna att bli läsande förebilder för barn och unga. I korthet går kampanjen ut på 
att deltagare både läser och rör på sig en lagom stund alla dagar under en månads tid. 
 
Skulle du vilja läsa och röra på dig mer i din vardag? Har du någon i din närhet som du vill utmana att hitta läsglädje? Vill du 
prova att läsa e-ljudböcker? Vill du läsa dikter, deckare eller fackböcker? Utmana dig själv, din familj och dina vänner och kom 
med! Läsning och motion är en suverän kombination som får oss att må bra i knopp och kropp! 
 
Hur deltar man?  
Hämta ett Läskonditionspass från ditt bibliotek i början/mitten av oktober (senast 19.10). Läs och motionera en lagom stund 
varje dag under perioden 15 oktober -15 november och markera det i ditt pass. En lagom stund kan variera från person till 
person. Du som vill delta gör ditt bästa för att skapa eller behålla goda vanor för glädje och välmående. För barn gäller även 
utelek som motion. Du kan läsa skönlitteratur eller faktaböcker. Du kan läsa tyst för dig själv eller läsa högt för någon annan. Att 
lyssna på högläsning eller en ljudbok går också bra. Alla som läser eller lyssnar behöver ha sitt eget pass att fylla i för att kunna ta 
del av förmånerna under och efter kampanjen. I passet finns en time out-symbol (klocka) som kan användas de dagar man av 
någon anledning inte kan läsa eller motionera (sjukdom, förhinder). Max fem time out-symboler per pass. Viktigt att ditt pass 
har bibliotekets stämpel! 
 
Fina förmåner 15.10-15.11 med ditt Läskonditionspass! 
Lisco och Mariehamns bokhandel ger rabatt 15 % på ett bokinköp som du kan välja att göra när som helst under tiden 15 
oktober- 15 november. (Gäller ej kursböcker). Kom ihåg att ta med ditt pass vid inköpet! 
 
Mariehamns stadsbibliotek erbjuder ett pop-up-bibliotek och en läshörna för barn på Mariebad. 
 
Vad händer efter 15 november? 
Att du deltar och ger dig själv tid att må bra är den finaste belöningen. Den som läst, motionerat och fyllt i sitt pass varje dag 
hela perioden kan vid personligt besök lämna sitt helt ifyllda pass till samma bibliotek där det hämtades ut och få en gratisbiljett 
på en simning (Mariebad, Ålands Idrottscenter) eller en träningstid (Ålands Idrottscenter). Biljetten ska ha bibliotekets stämpel 
och gäller perioden 16 november – 31 december 2020. 
 
Arrangörer, samarbetspartners och sponsorer: 
Mariehamns stadsbibliotek i samarbete med bibliotek och skolor på Åland 
Mariebad, Mariehamns stad och Ålands Idrottscenter 
Lisco och Mariehamns bokhandel 
Ålands landskapsregering 
 
 
Med vänlig  Läskonditions hälsning Katarina     
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Tel: 0400 780233 (tele-Q)                     
 
Läkardagar i oktober 6.10 och 20.10 
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 Helena och Tiina 
helena.johans@ahs.ax 
 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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                   Annagårdens meny
Vecka 41                          Vecka 43
Må 5.10 kålpudding   Må 19.10 pytti panna
Ti 6.10 fiskfärslimpa   Ti   20.10 laxbullar
On  7.10 mald leverbiff  On 21.10 grillad broilerlår
To 8.10 dillkött   To  22.10 fiskfärslimpa, kallsås
Fr  9.10 korvsoppa   Fr   23.10 ärtsoppa
Lö 10.10 rökt forell   Lö  24.10 köttbullar
Sö 11.10 äppelspäckat karré  Sö 25.10  stroganoff

Vecka 42                Vecka 44
Må 12.10 skinksås   Må 26.10 ugnskorv m. mos
Ti 13.10 strömmingsflundra  Ti 27.10  torsk i ugn
On  14.10 hönsfrikassé   On 28.10 revbensspjäll
To 15.10 marco polo gryta  To 29.10 pepparrotskött
Fr  16.10 köttsoppa   Fr 30.10 päronlura
Lö 17.10 fisk på rotsaksbädd Lö 31.10 janssons frestelse
Sö 18.10 köttrullader   Sö 1.11 schnitzel

Smaklig måltid!

 
 

Hösten och höstmörkret infinner sig och många vill tända levande ljus därhemma. Ljus 
tillverkade av paraffin är inte miljövänliga. Paraffin fås ur fossil råolja och brinner med 
mycket och dåliga förbränningsgaser. Ljus tillverkade av stearin är bättre. Stearin fås från 
fetter och oljor ur växt- och djurriket. Palmolja skall man dock undvika. Regnskog huggs ner i 
rasande takt för att ge plats åt oljepalmsodlingar.  
Vill man tända värmeljus, är det bättre att välja sådana, vars kopp är gjord av återvunnen 
plast istället för aluminium. Aluminium kan visserligen återvinnas, men då måste den lilla 
vekeshållaren i botten avlägsnas. I annat fall sorteras koppen som järnskrot.  
Vid ljusinköp är Svanen-märkta ljus ett gott alternativ!            

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 
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KOM IHÅG! 

Lördag 3.10 2020 kl. 11.30 – 14.30 

HÖSTMARKNAD och LOPPIS 
på Brandkårshuset i Degerby 

 

Där finns att inhandla: 
Sylter Safter Inläggningar Marmelader Havtornsprodukter 
Honung Eko-grönsaker Hemvete Textilier Tovat Stickat 
Höstkransar Bomärkestavlor Hantverk Konsthantverk 

Loppisgrejer m. m. 
 

Den, som vill, kan lämna produkter till försäljning 
till Agenda 2030, så går inkomsterna till 

kommunens miljöprojekt. 
 
 

                                          

 
 

 

Föglö Agenda 2030 är arrangör och handhar 
kaffeserveringen.                       VVäällkkoommnnaa!!                            
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Anmäl dig 
senast den 19 
oktober till 
agneta.wack
ström@ 
skargarden.ax 
eller 040 7444 
877. 
Vänligen 
uppge 
allergier och 
specialdieter. 

U T V E C K L A 
F Ö G L Ö ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Plats: Kommungården på 
Föglö 

Datum: Lördagen 
24.10.2020 

Tid: 10:15-17:00 
 

Inbjudna gäster: 
Alexandra de Haas, projektkoordinator, Leader Åland, Ester Laurell, Central Baltic  
Contact Point Åland, Christian Wikström infrastrukturminister, Ålands landskapsregering,  
Lena Brenner, Landsbygdsutvecklare 

 

10:15 INLEDNING och PRESENTATION  
 

10:45 STEG 1. VAD HAR VI I SKAFFERIET? Vad är Föglös 
             attraktionskraft idag som vi kan vidareutveckla?  

• Inventering presenteras och fastslås. 
• Lena Brenner väcker tankarna till vad 

som vi har i vårt skafferi Terroir- och 
Merroiratlas för Åland 

11:30 Lunch  

12:15 STEG 2. VAD VILL VI TILLAGA? 
 

• Föglös Agenda 2030-grupp. 
• Ester Laurell ger inspiration om hur vi kan 

skapa utveckling. 
• Brainstorming-workshop. 
• Deltagarna sitter i grupper och tar 

fram projektbeskrivningar. 
              
             14:45 Fika 
 
             15:15 STEG 3. HUR SKA VI TILLAGA DET? 
 

• Projektidéerna prioriteras så att vi är kvar 
med 3–5 st. 

• De inbjudna gästerna ger en kommentar 
till hur de kan stöda de 3–5 idéerna som 
kommit upp. 

• Plan för förverkligande av idéerna diskuteras. 
 

17:00 AVSLUT  
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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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Under december månad planerar Föglö hembygdsförening att 
ordna en julkalender i Degerby. Konceptet är som följer:

– 24 olika fönster i byn utgör kalenderluckor
– Varje deltagande husägare får en ljusslinga (led) av föreningen 
liksom en nummerskylt (1-24).
– Fönstret får julpyntas och utformas precis som man vill men 
ska hållas mörkt och hemligt till dess det är dags för lucköppning 
av just det fönstret. Därefter hålls fönstret tänt fram till den 24.12.
– En karta över Degerby kommer att tas fram där de olika luckor-
na finns inritade och sedan kan byssbor och andra vandra runt 
och titta på de olika fönstren anefter som lucköppningen fram-
skrider. Luckorna presenteras också löpande på hembygdsföre-
ningens facebooksida.
– Allmänheten får rösta fram sitt favoritfönster som belönas 
”juligt”
– De deltagande fönstren kan vara små eller större men helst 
placerade mot vägen, så att man kan se dem utan att gå in på 
privata gårdar
– vi eftersträvar en så bred spridning över byn som möjligt - från 
Sinting till Enigheten, från väntsalen till Annagården och dagis!

Vi hoppas på god uppslutning förstås!

Anmäl ditt deltagande till eva.nyberg@aland.net eller per telefon 
0405963627 senast den 30 oktober!

Degerbybor! 
Välkomna med i vår  julkalender!
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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. 

Medlemsavgift 2020 
FUIA behöver så många medlemmar som möjligt för 
att kunna upprätthålla en god verksamhet.  
FUIA:s kontonummer för den som önskar bli medlem 
och bidra till verksamheten är (IBAN) FI14 6601 
0002 3077 26.  
Medlemsavgiften är 10 €/person. 

Föglös kommuns vapen fick följa med upp till toppen av 
Kebnekaise när Åke Henriksson tog sig an utmaningen att
bestiga Sveriges högsta berg. 

Har du satt Föglö på kartan? Eller kanske din förening har
ordnat ett roligt evenemang? Eller har du något annat du 
vill dela med dig av: maila dina bilder och lite information
till foglobladet@foglo.ax
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oktober
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun 
Nyhetsbrev i oktober 2020 

Välkommen på HÖSTMÖTE 
Tid:  Tisdagen den 13 oktober kl. 19 
Plats:  Kommungården 
Agendan:  1) Stadgeenliga ärenden 

2) Landskapsregeringen informerar om aktualiteter inom jaktförvaltningen 
3) Medborgarinitiativet ”Rädda sjöfågelstammarna” diskuteras 
4) Värmekällan med Calle & Co informerar om sin verksamhet 
OBS! Ta med din vapenlicens om du har planer på att komplettera din 
utrustning. 
 
På mötet serveras smörgåstårta! Alla som deltar får en liten 
överraskningspresent. 
 

Älgjakten har inletts 
Jaktvårdsföreningens styrelse fördelade licenserna för älgjakten i enlighet med 
ansökningarna så som de inkommit: 
 

Ansökta och beviljade (fällda 2019 inom parentes): 
Föglö älgjaktlag  2 (3) tjurar 2 (2) kor 5 (5) kalvar 
Vargskärs älgjaktlag  1 (0) tjur 0 (0) kor 1 (1) kalv 
Östersockens älgjaktlag 2 (1) tjurar 1 (1) ko 3 (3) kalvar 
Summa  5 (4) 3 (3)  9 (9) 
 

Jaktvårdsföreningen erhöll landskapsregeringens tillstånd att låta fälla 28 vuxna och 35 
kalvar under perioden 2018-2020. Återstår således av kvoten efter jakten 2019 15 vuxna och 
15 kalvar. Det är uppenbart att jaktvårdsföreningen ansökt om och beviljats en kvot som inte 
under några som helst omständigheter kan nyttjas om vi vill förvalta älgstammen på ett 
hållbart sätt. Vi får gå mycket långt tillbaka, faktiskt i stort ett halvt decennium, för att 
konstatera en så svag älgstam som den vi förmodligen har idag. Det gäller inte bara Föglö 
utan hela skärgården i synnerhet och fasta Åland i allmänhet. Det finns många samverkande 
faktorer som lett till denna situation men den enda påverkbara är avskjutningen. Vi har 
sannolikt en mycket begränsad invandring vilket är en starkt bidragande orsak i 
sammanhanget. Jaktlagen har noterat detta och kommer att reglera avskjutningen från de 
rådande omständigheterna. Ett visst övertryck på tjurar kan konstateras i den 
sammanställda tablån vilket inte är att rekommendera men samtidigt kan jaktlaget alltid 
fälla en kalv istället för tjur och på det sättet hellre skatta av räntan än kapitalet.  
Man får ju aldrig önska jägarna lycka till på jakten, det är skrock och lär föra otur med sig. Så, 
därför brukar man hellre säga: ”Skit jakt på er”. 
 
Viltvårdstävlingen pågår för fullt. Registrera dina insatser. Blankett därtill erhålls i nästa 
nummer av Föglöbladet. (RJ 20.09.2020) 
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Skolan förr ,en nostalgitripp
Visas september och oktober.

Öppen för påseende under bibliotekets öppettider
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           Nyt på G från GHD:
  Rise, prisbelönt Värmeborste som
    ger volym, håller din knepiga virvel 
    på plats samt funkar lika bra
    på kort som långt hår.
         Välkommen in och testa!
  Jag gör en beställning i slutet av Oktober,
  hör av dig senast 16/10 om Du vill haka på!

     Öppet Tis- Fre enligt bokning.
       Måndagar är jag på Saxess.
       Boka din tid på tel 513366
      eller via min Fbsida.
     Utbildad Färgexpert.
     Mästarbrev. Frisörlicens.
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Marknadens tystaste 

VÄRMEPUMPAR

Värmer ni upp ert hus MED DIREKTEL?
SPARA PÅ ERA

VÄRMEKOSTNADER
OCH ALL HUSHÅLLSEL

med e�  el-solpanelsystem
Hör av er så berä� ar vi mera!

Du vet väl att vi även gör 

vanliga
elinstallationer. 

Ring eller mejla
för offert!

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle 
Tel: 50 185 | info@jfs.ax

�  .jfs.ax
Öppet: mån-tors 9-15

LN Hero färdigt monterat från 2.200,-AP 25 färdigt monterat från 2.000,-
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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 oktober 
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 förkylningssymtom, även om de är milda, inte kommer till 
kyrkan. Håll avstånd även i bänkarna och ta inte varandra i hand.  
  
27.9  Sjuttonde söndagen efter pingst. Kollekt till Domkapitlet i Borgå. 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 
 
4.10 Mikaelidagen.  Kollekt till Förbundet kyrkans ungdom. 
 10.00 Änglagudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 Utdelning av biblar till årets femåringar på Föglö. 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga.  P. Karlsson, M. Piltz 
 
11.10 Nittonde söndagen efter pingst. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet. 

12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 
 

18.10 Tjugonde söndagen efter pingst. Kollekt till Församlingens fonder 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
25.10 Tjugoförsta söndagen efter pingst Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland. 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. M. Piltz, P. Hällund. 
 
30.10 19.00 Parentation i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
31.10 18.00 Parentation i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson. 
 18.30 Parentation i kyrkan på Föglö. M. Piltz, Vår Kör 
 
1.11 Reformationsdagen. Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 

  

 


