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FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDER NOVEMBER
Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida

Mån 1.11   18.00 Sagostund            Biblioteket  4 
Mån 1.11   19.00 Folkhälsans gympa            Skolan
Tis 2.11   13.30 Tisdagsträffen             Församlingssalen 12
Tis 2.11   18.30 Folkhälsan/Röda korset höstmöte         Kommungården      6
Ons  3.11   18.45 Hathayoga             Skolan 
Tor 4.11   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                2
Tor 4.11   17.00 Ö för Ö              Kommungården     3
Tor 4.11   18.00 Vår kör övar             Obs: Annagården 12
Tor 4.11   19.00 Motionsidrott             Skolan
Lör 6.11   09.00 Morgonyoga             Skolan
Lör 6.11   10.15 Sagoyoga             Skolan
Mån 8.11   19.00 Folkhälsans gympa            Skolan    
Tis 9.11   18.30 Pitch- och stickcafé            Annagården
Ons 10.11   18.45 Hatha yoga            Skolan 
Ons 10.11   20.00 Yin yoga            Skolan
Tor 11.11   14.00 Sanda fast. bolagsstämma          Turistinfon 11   
Tor 11.11   18.00 Vår kör övar             Kyrkan  12
Tor 11.11   19.00 Motionsidrott             Skolan
Lör 13.11   18.00 Höstmaskerad             Bystugan  9
Mån 15.11   19.00 Folkhälsans gympa            Skolan                  
Mån 15.11   19.00 Kura skymning             Biblioteket  4
Tis 16.11   13.30 Tisdagsträffen             Församlingssalen 12
Tor 18.11   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                2
Tor 18.11   18.00 Vår kör övar             Kyrkan  12
Tor 18.11   19.00 Motionsidrott             Skolan                9
Lör 20.11   11.30 Julmarknad på Henriks skullan           Sonboda  8
Sön 21.11   16.00 Höstmöte Vargskärs byalag          Vargskärsgården 9
Mån 22.11   19.00 Folkhälsans gympa            Skolan
Mån 22.11   19.00 JVF höstmöte             Kommungården 9
Tis 23.11   18.30 Pitch- och stickcafé            Annagården
Ons 24.11   18.45 Hatha yoga            Skolan
Tor 25.11   18.00 Vår kör övar             Kyrkan  12
Tor 25.11   19.00 Motionsidrott             Skolan                9
Tor 25.11   19.00 Kvällsfika             Kommungården 2
Fre 26.11   16.15 Restorative yoga             Skolan
Sön 28.11   12.00 Julmys på Matsmårs            Hummersö 5
Mån 29.11   19.00 Folkhälsans gympa            Skolan    
Tis 30.11   13.30 Tisdagsträffen             Församlingssalen 12
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Oktober-November:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

Deadline:
Måndag 25.10  
Måndag 22.11 
Fredag 17.12

  

Utgivning:
Fredag 29.10 
Fredag 26.11 
Torsdag 23.12

FÖGLÖBLADET
www.foglo.ax/sv/kommunen/foglobladet

Informationsblad från Föglö kommun
till alla fastboende som är skrivna 
på Föglö samt till företag på Föglö

Ansvarig utgivare: Niklas Eriksson
Redaktör: Caroline Henriksson

Annonsera:
Vill du annonsera i Föglöbladet
kontakta foglobladet@foglo.ax

Annonspriser 2021 (exkl. moms):
Helsida  44€
Halvsida  22€
1/4 sida1/4 sida  11€

I Föglö fastboende och föreningar
annonserar gratis

Denna gång vänder sig kvällsfikan lite extra till fiskelag, 
byalag och föreningar! 

Torsdag den 25.11 kl 19 välkomnar vi Alexandra de Haas, 
projektkoordinator på Leader Åland samt David Ståhlman, 
ordförande för fiskets lokala aktionsgrupp (Fiske Leader).

De kommer att berätta om hur föreningar, byalag, fiskelag 
och liknande kan använda sig av Leader-medel för olika och liknande kan använda sig av Leader-medel för olika 
projekt. 

Under kvällen kommer David även att presentera appen
iFiske som fiskelagen redan hört lite grann om. Detta är 
alltså ett perfekt tillfälle att få veta mer om det och fråga 
frågor innan man tar ställning till att ansluta sig till iFiske! 

Anmäl dig till kontakt@foglo.ax senast den 19.11

                                    Hoppas vi ses på kommungården!  

DDeenn  1155..1111  22002211  ööppppnnaarr  vvii  ddeenn  

  NNoorrddiisskkaa  lliitttteerraattuurrvveecckkaann  mmeedd  

KKUURRAA  SSKKYYMMNNIINNGG  ppåå  bbiibblliiootteekkeett  

KKll  1199..0000  

EEvvaa  NNyybbeerrgg  lläässeerr  uurr    

SSaallllyy  SSaallmmiinneennss  bbookk  KKaattrriinnaa  

TToommmmyy  BBeerrggssttrröömm  kkoommmmeerr  oocchh  ssppeellaarr  oocchh  
ssjjuunnggeerr  ..  

KKaaffffee  mmeedd  ddoopppp    

VVÄÄLLKKOOMMNNAA  
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Bidrag för upprustning av brandbrunnar i Föglö kommun

För 2021 finns ett bidrag om 500€ att söka via kommunen för den som 
har en gammal brandbrunn på sin mark och vill rusta upp brunnen till 
användbart skick. Brunnen kan då användas av brandkåren vid händelse 
av brand.

Skriftlig ansökan ska vara kommunen tillhanda senast 9.11.2021

Beslut om bidrag fattas av byggnads- och tekniska nämnden.

Anhållan skall innehålla en kort beskrivning av de åtgärder som man vill Anhållan skall innehålla en kort beskrivning av de åtgärder som man vill 
vidta, samt en grov uppskattning av kostnaderna. Om fler än en ansökning 
inkommer väljs det genom lottning.

 

 

 

 

Skurmaskin till salu! 
Föglö kommun begär in anbud på en 
använd sskkuurrmmaasskkiinn. Märket är Electrolux  
och årgången är 70-80 tal. Bild till höger.  

Anbud inlämnas sseennaasstt  88..1111..2211  kkll..  1155 till 
info@foglo.ax eller kommungården på 
Tingsvägen 3, 22710 Föglö. 

Kontaktperson för visning eller närmare 
information är Tomas Lund på 
04575483121.  

Föglö kommun förbehåller sig rätten att 
fritt anta och förkasta de inlämnade 
anbuden. 

 
 

 

 

 

Vid Agenda 2030:s frågetävling vid Trädgårdskafé Solklart i Sonboda under Skördefest-
Plåpp-åpp 18.9 löd fråga nr 2: Vilket är ditt bästa miljötips?  
Följande svar (tips!) gavs:   
Man skall:  

o köpa begagnat/second hand 
o handla på loppisar 
o göra om gamla saker till nya 
o hålla våra vatten rena  
o ”sköta” sitt avloppsvatten 
o använda t.ex. såpa för rengöring  
o äta ok mat fastän den ”gått ut” 
o återanvända istället för att köpa nytt 
o äta vegetariskt 
o äta mindre kött 
o överhuvudtaget konsumera mindre 
o återanvända textilier 
o klippa mera mattrasor 

o spara så mycket man kan och förstöra 
så litet som möjligt 

o ha med egen kasse till butiken 
o inte använda plastpåsar 
o skaffa solpaneler 
o använda sunt förnuft 
o undvika impulsköp 
o samåka mera  
o köra mindre bil 
o låna av varandra eller ha gemensamt 
o sopsortera och återvinna 
o byta från färja till tunnel 
o använda el-energi 

 

Ja, se det var en vilig brain-storming!  
Tack till alla för alla kloka tips! Hälsar ...                                     Agenda 2030 i Föglö  

 

 

 

 

 

Skurmaskin till salu! 
Föglö kommun begär in anbud på en 
använd sskkuurrmmaasskkiinn. Märket är Electrolux  
och årgången är 70-80 tal. Bild till höger.  

Anbud inlämnas sseennaasstt  88..1111..2211  kkll..  1155 till 
info@foglo.ax eller kommungården på 
Tingsvägen 3, 22710 Föglö. 

Kontaktperson för visning eller närmare 
information är Tomas Lund på 
04575483121.  

Föglö kommun förbehåller sig rätten att 
fritt anta och förkasta de inlämnade 
anbuden. 

 
 

 

 

Kom med på Ö för Ö!

Torsdag den 4.11 mellan 17-21. Vi inleder med middag
och går sen över till programmet med brainstorming av
idéer för utvecklingsprojekt på Föglö. 

Inbjudna gäster är; Alexandra de Haas, Dan Sundqvist, 
Christian Wikström, Lena Brenner, Dan Westerholm och
Föglös Agenda 2030. Fullständigt program på hemsidan, 
facebook, och anslag på butiken samt kommunkansliet. 
Anmälan senast 2/11 till info@skargarden.ax
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    e-mail: biblioteket@foglo.ax 
Facebook: Biblioteket på Föglö 

Tel 50348 

EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!!  
Många böcker är på inkommande 

 
Vuxen, skönlitteratur:         
Frida Boisen                                             Du är inte längre min dotter 
Camilla Davidsson                                  Under samma himmel 
Klas Östergren                                         Två pistoler 
Sofie Sarenbrant                                     Munkavle 
Inger Edelfeldt                                         Om snö och guld 
 
Vuxen, deckare: 
Cilla & Rolf Börjlind                                Den barmhärtige samariten 
Viveca Sten                                                Dalskuggan 
 
Vuxen Fack 
Anna Wahlgren                                        Livstycken, en vänbok 
 
Ålänsk litteratur:  
Jeanette Toivonen                               Greta får ett syskon  
Karin Erlandsson                                 Pussel (Ålands handikappsförbund) 
Sten Ekman                                            Sveriges planer på övertagande av Åland 
 
Barn skönskönlitteratur: 
Petrus Dahlin                                       Felix Wood I skuggornas våld del 3/3  
Camilla Läckberg                                Super-Charlie & rymdvalpen 
Sven Nordquist                                   Rebasejaht       (Estniska) 
Måns Gahrton                                      Fotbollstvillingarna  bok 2-6 mfl fotbollsreleterade böcker 
 
VINTERÖPPET FRÅN 16.08.2021                                                                                                                                                                              
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 NY TID: SAGOSTUNDEN ONS 1 NOV kl 13.00 

Kura skymning den 15.11 kl 19.00 se sep annons 
  Ny utställning från  

03.11-30.12 2021 
Kjell Ekström , se separat annons     

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

                                                                  
VÄLKOMNA 

mvh Katarina Fellman 
 
      

 
 
 

 
 

MÅN
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Museigården Mattsmårs blev museum för drygt tio år sedan då Garantiföreningen inköpte gårdstomt 
med byggnader och inventarier. Det unika med Mattsmårs är att gården var bebodd hela 1900-talet, och 
att alla möbler, föremål, kläder och textilier följde med köpet. Föremålssamlingen ger en unik inblick i 
skärgårdslivet på en gård under 1800-1900-talen. Varje decennium har lämnat spår i inredning och före-
målsbestånd. Garantiföreningens mål är att bevara gården och föremålssamlingen intakt för framtiden. 

 

Obs! Matsmårs har ingen kortläsare—så ta med kontanter! 
 

Vill du vara med och sälja? — ingen deltagaravgift. Ring eller mejla René 
0405620452  /  rene.skold@aland.net 

 

SSöönn..  2288  nnoovv..  kkll..  1122--1155  
Bråttövägen 11, Hummersö 

JJUULLMMYYSS  PPÅÅ  MMAATTSSMMÅÅRRSS  

 
Servering av bl.a. julgröt o. skinksmörgås, 

kaffe o. pepparkakor 
Lotteri  o. tävlingar             
Hemliga julklappar 

Flera försäljare deltar 
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 Meny Annagården november veckan 45-49 

Veckan 45 25/11 Inkokt kött 

8/11 Ugnskorv  26/11 Fisksoppa 

9/11 Kycklinggryta 27/11 Panerad spätta 

10/11 Lax i ugn  28/11 Slottsstek 

11/11 Kalops Veckan 48 

12/11 Potatis o Purjolökssoppa 29/11 Korvstroganoff 

13/11 Varmrökt Lax 30/11 Kyckling frikasse 

14/11 Pannbiff med löksås  1/12 Dillkött 

Veckan 46 2/12 Mandel torsk 

15/11 Korv baconrullad 3/12 Kyckling soppa 

16/11 Kyckling marengo 4/12 Köttfärs limpa 

17/11 Gäddfärs biffar 5/12 Stekt lax 

18/11 Köttgryta Veckan 49 

19/11 Fiskfilé i kryddig sås 6/12 Kokt korv 

20/11 stekt fläsk karré 7/12 Vitlök kyckling 

21/11 Fish and chip 8/12 Sjömansbiff 

Veckan 47 9/12 Fisk på rotsaksbädd 

22/11 Frikadeller  10/12 Köttsoppa 

23/11 Grillade kyckling lår 11/12 Kyckling gratäng 

24/11 Fiskgratäng  12/12 Köttrullader 

 

 

 

 

VÄLKOMMEN PÅ HÖSTMÖTE 
 

 

Alla som har jaktkort och jakträtt på Föglö är per automatik medlemmar i Föglö jaktvårdsförening. 
Medlemmarna kallas till 

Höstmöte på Kommungården måndagen den 22 november kl. 19. 

På mötet avhandlas stadgeenliga ärenden såsom budget och verksamhetsplan för 2022.  

Jaktförvaltningen medverkar. Presentation av den nya jaktportalen där exempelvis rådjurs- och 
älgjaktlag kan lägga ut positioner för jakttorn, pass mm. Det är också möjligt att föra jaktdagbok i 
portalen. Ansökningar om licenser mm. ska även de ske digitalt framöver via portalen. 

På mötet serveras smörgåstårta. 

Varmt välkomna alla! 
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Kom ihåg att boka tid för årets influenssavaccinering, 
Ring 0400780233 och boka en tid!

                                                              
 

              FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

 
Tel: 0400 780233 (tele-Q)                     
 
Läkardagar i november 9.11 och 23.11 
 
Kom ihåg att boka tid till hälsovårdare/sjukskötare 
och läkare samt laboratorieprov. 
 
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 

 
 
 
  
 
    

Agenda 2030-gruppen på Föglö efterlyser Dina fantasifulla, nyskapade, miljövänliga 
julpynt/julprydnader tillverkade av sådant som;

* ligger i nån låda och skräpar
* du sparat för att göra nåt roligt av
* du egentligen har tänkt återvinna, ge bort eller kanske rent av slänga!

Vi menar ingalunda lådvis med gammalt julpynt som man gärna vill bli av med utan vi efterlyser uttryckligen 
nya föremål som du tillverkar själv, av material som du har hemma och som kan återanvändas. Det kan vara nya föremål som du tillverkar själv, av material som du har hemma och som kan återanvändas. Det kan vara 
gjort av en gammal silversked, vackra bilder, granna band och snören, fina pärlor, spetsar, små prydnadsföremål, 
klädnypor, tjusigt papper, kartong, ett trasigt julpynt som du återskapar/reparerar eller precis vad som helst.

Samla nära och kära till en riktigt nyskapande  pysselkväll! Tänd ljus, sök fram julskivorna och värm lite god 
glögg för att få den rätta julstämningen! Låt fantasin och kreativiteten flöda!

Lämna in dina nyskapade julföremål på biblioteket under öppetkvällarna i vecka 47, alltså:
 måndag 22.11
onsdag 24.11 onsdag 24.11 
eller torsdag 25.11

Vi lovar att ditt nytillverkade julpynt kommer att få god synlighet på en central plats i kommunen. Pyntet ska 
helst inte vara större än att det med lätthet går att hänga upp i en julgran. Placera ditt/dina nyskapade julföremål 
i en papperspåse med ditt namn på. Ange även på påsen om du inte har något emot att vi offentliggör vem som 
är tillverkare av pyntet. Efter julen får du tillbaks ditt fina pynt så att du kan (åter)använda det i din egen gran, 
under kommande år.
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Äntligen är det dags för marknad på skullan igen!
I år träffar ni både gamla och nya försäljare hos oss
och det kommer som vanligt att finnas ett brett utbud
av varor att välja bland. Håll koll på FB för mer info
från våra försäljare! 

Detta år får vi äran att välkomna luciakandidaterna 
kl kl 14 för en stunds skönsång, det är vi förstås väldigt 
glada för! 

Föglö Rödakorsavdelning håller 
tillsammans med Folkhälsan på Föglö 

Höstmöte på kommunkansliet, 
tisdag den 2.11 kl 18.30.

Stadgeenliga förhandlingar.
Kaffeservering. 

Välkommen!Välkommen!

 

Vargskärs byalag r.f. håller 
HÖSTMÖTE 

söndagen den 21 november kl. 16.00 
på Vargskärsgården. 

 

Matservering 
VARMT VÄLKOMNA! 

Styrelsen 

 

JORDBRUKSLANDSKAP OCH YTTERSKÄRGÅRD 

KJELL EKSTRÖM VISAR NYA MÅLNINGAR PÅ FÖGLÖ BIBLIOTEK                            
3 nov — 30 dec  2021  

ÖPPET: mån. 10.00-13.00  o. 16.30-20.00, ons.  16.30-20.00 o. tor. 16.30-21.00 
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Hösterbjudande.
När Du kommer på Klippning &

Färgning i November
Bjuder jag Dig på en formning av 

Dina Ögonbryn!
Välkommen.

                               

    
   

      Boka tid på Tel 513366 el via Fb.
      Måndagar är jag på Saxess.
      Öppet Tis-Fre enligt bokning.
      Hår, Hud, Hälsa.
      Master Color Expert. Frisörmästare.   

6/11 Laser tag i Eckerö
Häng med och spela laser tag på Spark Laser Arena. Vi välkomnar dig som

går i åk. 5 och uppåt och vi börjar spela klockan 12.45. Kostnad: 10 euro för
medlemmar i Skunk. 20 euro för övriga.

12-14/11 Klimatläger
Det här lägret är för dig som går i högstadiet eller gymnasiet och som vill

bygga hopp för framtiden i klimatkrisens tid. Vi kombinerar klimatfrågor med
till exempel matlagning, konstnärliga uttryck och fiske. Lägret hålls på Vårdö
skola. Vi börjar på fredag kväll och avslutar på söndag eftermiddag. Kostnad:

20 euro för medlemmar i Skunk och 30 euro för övriga.
20/11 Åländsk bokmässa 

Är du litteraturintresserad? Vi ses i Mariehamn, går på bokmässa,
äter middag och delar vårt litteraturintresse.

27/11 Ridning
Vi ordnar en riddag tillsammans med Sleipner. Vi samlas klockan 13.00 och

bekantar oss med stallet, borstar hästarna tillsammans och så rider vi
förstås. Anmäl dig senast den 12 november klockan 11.00. Kostnad: 30 euro.

4/12 Resa till Stockholm
Vi åker till trampolinparken Jumpyard, men det är också möjligt att göra
andra saker. Hör av dig med dina idéer! Det kommer finnas tid över till

julshopping
 

Hösten med SKUNK
skärgårdsungdomarnas intresseorganisation

Resor
Skunk hjälper till med resor och

eventuella övernattningar i Mariehamn
i samband med våra aktiviteter

Anmälan och frågor 
frans.jansson@skunk.ax

040 129 1277
skunk.ax

 

Nya ansikten
Frans Jansson från Mariehamn är

vikarierande ungdomscoach sedan
september. Vi har också två

internationella volontärer som jobbar
med oss: Isaac Parkes från England och

Vasco Cappi från Italien.
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För 12€/månaden kan du nu yoga hemma
obegränsat med mig på andra sidan av din
skärm. 

I videobilioteket finns just nu ett 15-tal inspelade 
yogaklasser och biblioteket byggs på hela tiden! 
Här kan du i din egen takt utforksa allt från yin- 
och hoch hathayoga, meditationer till skogsbad och 
andningsövningar. 

Registrera dig gratis på min bokningssida för att 
få en överblick på vad som finns:
momoyoga.com/shaladan
eller via: caroline.henriksson.ax

Varmt välkommen med! /Caroline Henriksson

ÖPPET FRAM TILL JUL
Fredagar och lördagar 17.00-22.00

Höstmeny t.o.m. 20/11
Julmeny 26/11 - 18/12

Se menyerna på www.mormors.ax

Fira Fars Dag hos oss!
Vi bjuder alla pappor på efterrätt och kaffe.

Söndag 14/11 16.00-20.00

Boka bord: boka@mormors.ax / 0457-3450323

Vi välkomnar sällskap på 8-30 personer övriga tider.

Sjögrensgatan i Norrby , Skyltat efter kyrkan

Varmt välkomna önskar 
Malin & Matz

Ett stort tack till er alla som hjälpte oss 
före och under Hungerdagsförsäljningen, 
samt till er som kom och handlade av oss. 
Tack även till eleverna och personalen i 
Föglö grundskola för ert bidrag!

Tillsammans samlade vi in en fin summa till 
HungeHungerdagsinsamlingen. 

-Föglö Rödakorsavdelning-
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Härmed kallas Aktieägarna för Sanda Fastighets Ab
till ordinarie bolagsstämma den 11 nov kl 14.00

Plats: turistinfon i Degerby

Med vänlig hälsning,  Margaretha Sundblom
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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, 
Dominic Karlman 0457 344 5166, Vaktmästare Sottunga: David Lindholm 0457 345 3484,  Husmor Kökar, 
Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

Gudstjänster i november 
5.11 Parentation i kyrkan på Kökar kl. 19.00.  P. Karlsson, P. Hällund, Kökar röster. 
6.11 Parentation i kyrkan på Sottunga kl. 18.00. P. Karlsson. 
6.11 Parentation i kyrkan på Föglö kl. 18.00. M. Piltz, K. Eriksson, Vår kör. 
 
7.11 24:e söndagen efter pingst. Kollekt till Elpida 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
  
14.11 Uppbrottets söndag. Kollekt till Stiftelsen Diakonissanstalten i Helsingfors. 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 
 Kyrkkaffe och psalmsångscafé i församlingshemmet. 
 
21.11 Domsöndagen. Kollekt till Församlingens diakoni. 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. M. Piltz, K. Eriksson 
 
28.11 Första advent. Kollekt till Finska missionssällskapet. 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz, Vår Kör  

12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. R. Syren, P. Hällund. 
13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 

 

Övrig verksamhet 
Andakt på Annagården 3.11, 17,11, 1.12 kl. 14.30 P. Karlsson, M. Piltz 
Måndagsträffen på Sommarängen 8.11, 29.11 kl. 14.00 P. Karlsson 
Klapp och klang med Peter på Föglö 10.11, 24.11 kl.1300, på Sottunga 16.11 kl. 13.00 
Vår Kör övar i kyrkan på Föglö varje torsdag kl. 18.00. M. Piltz 
 
 

 Tisdagsträffen 
Vi träffas i församlingssalen på Föglö och dricker kaffe och pratar 

 
 Tisdagarna 2, 16 och 30 november 13.30-15.30 


