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Redaktör: Caroline Henriksson                                           November 2022

Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 25.11.  Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 21.11  kl. 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDER OKTOBER

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Mån 31.10   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan                     
Tor 3.11   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 3.11   19.00 Motionsidrott             Skolan
Sön 6.11   15.00 Matkulturdagen             Vikingaborg           3
Sön 6.11   16.00 V-skärs byalag håller höstmöte           Vargskärsgården    8
Mån 7.11   18.30 Brandövning             Branddepån            8
Mån 7.11   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan                     
Tis 8.11   18.00 Pitch & stickcafé                          Annagården 
Tis 8.11   18.30 RK och FH håller höstmöte           Turistinfon             8 
Tis 8.11   19.00 JVF håller höstmöte            Kommungården    11
Tor 10.11   18.00 Däckbytarkväll             Branddepån            11
Tor 10.11   19.00 Motionsidrott             Skolan               
Mån 14.11   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan                                      
Tor 17.11   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 17.11   19.00 Hembygdsf. håller höstmöte           Turistinfon             11
Tor 17.11   19.00 Motionsidrott             Skolan
Lör 19.11   11.30 Julmarknad på Henriks skullan           Sonboda                  12
Mån 21.11   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tis 22.11   18.00 Pitch & stickcafé                          Annagården 
Tor 24.11   19.00 Kvällsfika                    Kommungården    5                     
Tor 24.11   19.00 Motionsidrott             Skolan
Sön 27.11   12.00 Julmys på Mattsmårs            Hummersö             13
Tis 29.11   18.30 Marknadsföring i soc.media           Kommungården    8                     

    
     
   

Vill du vara ute i god tid med julklapparna? Vi får in ny leverans av Föglö-hoodies och barn 
t-shirts i början av november! Nytt för denna gång är även en efterfrågad modell med dragkjed. 
Välkomna in till kommungården för att se och känna! 
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Föglö Kommun
Föglö Turistinformation visitfoglo

Deadline:
Fr 10.6
Må 22.8
Må 26.9
Må 24.10
Må 21.11
Må 19.12Må 19.12

Utgivning:
To 23.6
Fr 26.8
Fr 30.9
Fr 28.10
Fr 25.11
Fr 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 2022 (exkl. moms):
Helsida  44€
Halvsida  22€
1/4 sida1/4 sida  11€

I Föglö fastboende och föreningar
annonserar gratis

foglo.ax #visitfoglo
#föglö

Januari-mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

Oktober - December

22

2
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Matkulturdagen

Fridits- och kulturnämnden bjuder in till en 
söndag med smaker från så gott som alla 
olika nationer som finns representerade på
Föglö. Visste du att vi har Föglöbor från över
15 olika länder? Det tycker vi är helt fantastiskt. 

      Välkommen att smaka på specialiteter 
                         från dessa länder                         från dessa länder

     söndagen den 6.11 kl 15 på Vikingaborg

               Evenemanget är gratis och du 
                  behöver inte anmäla dig. 

          Varmt välkommen!
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Föglö kommun lediganslår ett vikariat som  
Närvårdare natt 58% av heltid 

Har Du en god människosyn och kunskap i omvårdnad, är Du välkommen att söka och bli en del av vårt 

team på Annagården.  

I kommunens styrdokument för en god äldreomsorg poängteras ett rehabiliterande förhållningssätt i 
arbetet inom äldreomsorgen. Vi förväntar oss att Du har ett intresse av att arbeta för att varje individ ska 

få möjlighet att bevara sina förmågor så länge som möjligt med personalens stöd. 

Vi har 17 vårdplatser och Du arbetar själv på natten. Det finns alltid en beredskap som kan kallas in då 

behov av detta uppstår. 

Vi erbjuder nu ett vikariat under perioden 02.01-30.04.2023, 58% av heltid, natt i periodarbete på 
Annagården ESB i Föglö kommun. Finns möjlighet finns att utöka arbetstiden med extra arbetspass. 
Bostad kan eventuellt ordnas. 

 
Kompetens:  Närvårdarutbildning, Valviraregistrerad.  

Erfarenhet är meriterande.  
 

Grundlön:  2465,00 €/månad för heltid, tillkommer ev.  
arbetserfarenhetstillägg samt. ers. för obekväm arbetstid. 

 
Närmare upplysningar ges av äldreomsorgschef Heli Gåvefeldt, 0457-344 51 15  
eller bemanningsansvarig närvårdare Anne Lund, 0457-345 97 84 
 
Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast söndag   13 november 2022 till:  
 
Äldreomsorgschef Föglövägen 88 22710 FÖGLÖ  
eller e-post aldreomsorgschef@foglo.ax 
 

 
    Har du måhända en skrotbil, som du vill bli av med? Firma Bärgarn Ab för bort den 
GRATIS! För att bärgningen skall gå rätt till, vill firman ha en fullmakt att bilen får 
avhämtas samt en kopia på ett ägarbevis till bilen. Dokumenten kan placeras i 
skrotbilens framruta. 
    För anmälan om hämtning av skrotbil / ytterligare information; kontakta Bärgarn Ab 
på +358 (0) 18 21400 eller per mejl till info@bargarn.ax eller ännu enklare; via 
firmans hemsida under ”Kontakta oss”. Ju fler som anmäler sitt intresse, desto 
snabbare kommer Bärgarn ut till Föglö. 
Tag tillfället i akt!                                                                          hälsar 

Agenda 2030 i Föglö                                                     

 
 

 
 
 
  

 



5FÖGLÖBLADET                                  NOVEMBER 2022

Kungörelse 
Val till kyrkofullmäktige i 

Ålands södra skärgårdsförsamling 

har genomförts genom sämjoval 
 

Förhandsröstning för medlemmar i andra församlingar ordnas 
mellan 8 – 12.11 enligt följande tider 
 
på ekonomiekontoret i Sottunga 8 och 10-12.11 kl. 09-18 
på församlingshemmet i Föglö 9.11.kl. 9 – 18 
på församlingshemmet i Kökar enligt överenskommelse per 
telefon 04573431538 
 
Personer som bor i någon av Föglö, Kökar eller Sottunga 
kommuner, men tillhör annan församlingen, kan anhålla om 
hemmaröstning på telefon 04573431538 senast den 4.11 kl. 
16.00.   

Valnämnden i Ålands södra 
skärgårdsförsamling 
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                    EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!!  
Många böcker är på inkommande 

 Vuxen, skönlitteratur: 

Sirpa Kähkönen                                      Vingar av lakan 
Lilly Emme                                               Skrivkramp 
Linda Ekdahl                                           Du är inte full, du är fylld        dikter 
Torbjörn Flygt                                         Slugger 
Catharina Ingelman-Sundberg          Det rånar sig nog 
Jan-Philip Sendker                                 Hela världens tårar 
Katarina Widholm                                  Värma händer 
 
 Vuxen, deckare: 
Liza Marklund                                         Kallmyren 
Ragnar Jonasson                                     Aska 
Unni Lindell                                              Det tomma huset 
Lina Bengtsdotter                                   Lågorna 
Frida Skybeäck                                        Svartfågel                  (Hc) 
Lotta Luxenburg                                     Döden runt hörnet  (Hc) 
Anders De la Motte                                Bortbytaren 
 Vuxen fakta 
Åländsk litteratur: 
 
Barn o ungdoms  skönskönlitteratur: 
Camilla Läckberg                                    Super-Charle och morotsmassakern ( Hcf ) 
Sofie Sarenbrant                                     Mira och Månen, En vän för livet (  Hcg) 
Daniel Napp                                              Herr Brum på ridtur  (  Hcf ) 
 
Barn o Ungdoms  fakta: 
Oskar Jonsson                                        Djuren sover ( uUg) 
                                                                    Djuren äter  (uUg ) 
 

Ny utställning från 2 november – 4 januari se separat annons 

KALLE ANKA ; BAMSE   och MIN HÄST

Från 22.8 – 31.12 2022 

Måndag 10.00 – 13.00 och 16.30 – 20.00 

Tisdag stängt 

Onsdag 16.30 – 20.00 

Torsdag 16.30 – 21.00 

Fredag stängt 

 

 

 

 

 

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

 

  
  

  

 
    e-mail: biblioteket@foglo.ax 

Facebook: Biblioteket på Föglö Aktiv 
Tel 50348 
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Vi	behöver	dig	i	brandkåren!	
Föglö	FBK	söker	fler	aktiva	för	att	säkerställa	brandkårens	
möjlighet	att	kunna	bidra	i	nödsituationer	i	hela	kommunen.		

Vi	som	är	med	i	frivilliga	brandkåren	har	en	varierande	bakgrund.	Det	som	förenar		
oss	är	viljan	att	bidra	när	det	behövs	som	mest.	Vid	nödsituationer	i	kommunen	är		
Föglö	FBK	ofta	först	på	plats	långt	innan	helikoptern	hunnit	fram	till	den	nödställde.			
Vid	en	brand	är	det	vi	i	brandkåren	som	rycker	ut.	När	det	värsta	inträffar	räknas	
varje	minut.	Nästa	gång	kan	det	vara	någon	du	känner	som	råkar	illa	ut.																																					
	
Det	kostar	inget	att	vara	med	i	brandkåren,	vi	introducerar	dig	i	grunderna	och	för	att	gå	vidare	finns	
olika	grundkurser	att	gå	(som	bekostas	av	kommunen).		

Av	alla	som	lämnar	in	enkäten	(med	sitt	namn	på)	så	lottar	vi	ut	en	handbrandsläckare,	sponsrad	av	
Hamsafe!	Lämna	in	enkäten	i	vår	postlåda	vid	branddepån	i	Sonboda	eller	fyll	i	enkäten	online,	länk	till	
enkäten	finns	på	vår	Facebooksida.	Lämna	in	senast	sista	november	för	att	delta	i	utlottningen	av	en	
handbrandsläckare.	

	

	

Genom	att	svara	på	enkäten	godkänner	du	att	vi	samlar	in	personuppgifter	om	dig	i	samband	med	denna	enkät.	
Efter	att	enkätens	svar	har	sammanställts	och	anonymiserats	så	förstör	vi	inlämnade	enkäter.	

	

Namn:	_____________________________	 	 Mail/Telefon:	___________________________	

Jag	är	intresserad	av	att	delta	i	följande:		 	 	 Brandkåren	 	 	 c	
		 	 	 	 	 	 	 	 Första	hjälpen		 	 c	
	 	 	 	 	 	 	 	 Både	och	 	 	 c	

Hur	ofta	har	du	möjlighet	att	delta	(övning/utryckning)	 1	gång/mån	 	 	 c	
	 	 	 	 	 	 	 	 2	ggr/mån	 	 	 c	
	 	 	 	 	 	 	 	 3	eller	flera	ggr/mån		 c	

Vilken	dag	skulle	passa	dig	bäst	att	öva?		 	 	 måndag	 	 	 c	
(Tid:	ca	18:30-21:00)	 	 	 	 	 tisdag	 	 	 	 c	
	 	 	 	 	 	 	 	 onsdag	 	 	 c	
	 	 	 	 	 	 	 	 torsdag	 	 	 c	

Är	det	något	speciellt	du	vill	lära	dig?	 Första	hjälpen	 	 	 	 c	
(Du	kan	fylla	i	flera	alternativ)	 	 Släcka	olika	typer	av	bränder	 	 c	
		 	 	 	 	 	 Använda	brandbilens	utrustning	 	 c	
	 	 	 	 	 	 Personlig	säkerhet	 	 	 	 c	
		 	 	 	 	 	 Använda	en	kommunikationsradio		 c		 	

Om	vi	skulle	öppna	depån	för	studiebesök,	vilken	tidpunkt	skulle	passa	dig	bäst?	 	 	 	
	 	 	 	 	 	 En	vardagskväll	 	 	 	 c	
	 	 	 	 	 	 Lördag	förmiddag		 	 	 	 c	
	 	 	 	 	 	 Lördag	eftermiddag	 	 	 	 c	
	 	 	 	 	 	 Söndag	förmiddag	 	 	 	 c	

Följer	du	oss	på	Facebook?	Vi	har	en	öppen	sida	på	Facebook,	”Föglö	FBK”,		
där	du	kan	se	vad	som	är	aktuellt!		
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Välkommen med på en kväll där vi går igenom det samt hur du själv
enkelt kan göra proffsiga annonser som håller samma stil med hjälp

av Canva som finns gratis att använda på nätet eller som app. 
 

Vi går igenom det ni tycker är svårt, vill lära er eller har frågor kring.
Vet du redan på förhand vad du vill lära dig mer om får du gärna

skriva det på förhand så förbereder jag material för det. 
 

Vi träffas på kommungården 
tis 29.11 kl 18.30

 
Anmäl dig till Caroline på  kontakt@folgo.ax senast 21.11

 

Vill du lära dig mer om hur du
marknadsför ditt företag eller förening
i sociala medier? Vad är en grafisk
profil och varför ska man veta det?

Föglö Rödakorsavdelning 
håller tillsammans med 

Folkhälsan på Föglö

Höstmöte tisdag 8.11 kl 18.30 
på Turistinfon. 

Stadgeenliga förhandlingar. 
Kaffeservering.Kaffeservering.

Välkommen!

 
 

 

 

 

Tack! 

Till alla som hjälpt till och bidragit till årets Hungerdags insamling. 

Årets insamling på Föglö inbringade 531,88 E 

 

Föglö Röda Kors Styrelse 

 

Vargskärs byalag r.f. håller 
HÖSTMÖTE 

söndagen den 6 november kl. 16.00 
på Vargskärsgården. 

 

Matservering 
VARMT VÄLKOMNA! 

Styrelsen 

Håller brandövning 7/11 kl18.30

Däckbytarkväll 10/11 kl 18-20 

Välkomna!

Föglö FBK
 

 
Agenda 2030-gruppen i Föglö arrangerar 

                        
 
 
 
 

LOPPMARKNAD 

lördag 29.10 2022 kl. 11.30 – 14.30 
 

Hugade loppmarknadsförsäljare ombeds meddela sitt intresse 
till Agneta Raitanen på Kommungården på telefonnumret 50322 
eller på info@foglo.ax senast måndag 17.10 kl. 15.00. Hyran är 
10 € per bord/försäljare. Bord finns på plats. 

  

Alla med!  Rensa i lådor och skåp!  Välkomna! 
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Växande bildsamling katalogiseras— Föglö kommun förvaltar en kulturskatt! 

I Föglö kommun finns en bildsamling som dels består av originalbilder som donerats eller samlats in 
till kollektionen, dels av gamla bilder som skannats in. Arbetet med att katalogisera bilderna pågår 
och för att få de många oidentifierade fotografierna identifierade har Facebook tagits till hjälp. I 
gruppen  Fotografier från Föglö läggs bilderna in i särskilda album enligt härkomst*. Här finns nu till 
exempel ett album som visar delar av den fotodonation Kurt Gustafssons arvingar gjorde till kommu-
nen. Albumet heter Föglö kommuns bildsamling: Södermans samling, Sonboda. I den här donationen 
finns bl.a. emigrantfotografier med namn som underlättat katalogiseringen.   

Facebook har visat sig vara ett otroligt redskap i bildidentifieringssammanhang. Gå med också du i 
gruppen och ta del av den växande bildskatten—här finns inte bara bilder ur kommunens bildsam-
ling utan en mängd privata bilder som olika personer lagt in. 

Gruppen är en sluten grupp så du börjar med att anhålla om att bli medlem. När det har skett är det 
bara att bläddra bland bilderna. Är du intresserad av ett särskilt album klickar du på ”0bjekt” och väl-
jer sedan album. Lägger du själv in bilder i gruppen så är det oerhört viktigt att du lägger den i ett 
album. Annars  ”försvinner” fotot lätt i flödet och är svår att hitta om du vill gå tillbaka till det. Det 
finns album som torde täcka de flesta ämnesområden. Om du saknar ett speciellt album är det bara 
att föreslå det för administra-
tören så fixas det!  
 

Här visas ett utsnitt från grup-
pens sida där man ser en del 
av de album som redan finns. 
Många byar är represente-
rade med bara ett par bilder, 
medan andra byar har tiotals 
bilder.  
*) Var kommunens digitala bildsam-
ling läggs i framtiden är ej ännu 
fastslaget. 
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Annagårdens meny
M 24.10 BROILERGRYTA  

T 25.10 PANNBIFF   

O 26.10 FISK   

T 27.10 KORVSTROGANOFF  

F 28.10 MINESTRONESOPPA  

L 29.10 CITRONFISK   

S 30.10 KALOPS 

   
  

M 31.10 BLODPUDDING  

T 1.11 SRÖMMINGSLÅDA 

0 2.11 GRATINERAD KASSLER 

T 3.11 WOKAD BROILERFILÈ 

F 4.11 ÄRTSOPPA 

L 5.11 STEKT TORSK 

S 6.11 REVBENSSPJÄLL 

 

M 7.11 LEVERLÅDA 

T 8.11 INKOKT FOTELL 

O 9.11 KÅLPUDDING 

T 10.11 BIFF A LA LINDSTRÖM 

F 11.11 ROTSAKSSOPPA 

L 12.11 PANERAD STEKT SPÄTTA 

S 13.11 KÖTTRULLADER 

 

M 14.11 STEKT KORV & MOS 

T 15.11 SEJ I UGN 

O 16.11 VILTSKAV & ROTMOS 

T 17.11 PEPPARROTSKÖTT 

F 18.11 GULASHSOPPA 

L 19.11 GRAVAD FISK, SILL MM 

S 20.11 SENAPSBROILER 

 

M 21.11 PASTAGRATÄNG 

T 22.11 KOKTA FISKBULLAR 

O 23.11 MALD LEVERBIFF 

T 24.11 KÖTTFÄRSLIMPA 

F 25.11 POT & PURJOSOPPA 

L 26.11 KÖTTBULLAR, KORV…. 

S 27.11    PLOMMONKARRÈ 

 

          

Vi är en intresseförening för:
– personer med demenssjukdom
– personer med nedsatt minnesfunktion
– anhöriga eller övriga intresserade

 Föreningen har idag drygt 200 medlemmar. Vårt syfte är att sprida information, ge stöd och råd både till 
insjuknade och anhöriga samt samverka med kommuner och övriga aktörer i ärenden som berör demensvård.

Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så kallade anhörigträffar. Vi kan också starta upp stödgruppsträffar för Vi erbjuder också träffar för anhöriga, så kallade anhörigträffar. Vi kan också starta upp stödgruppsträffar för 
personer som nyligen fått en demensdiagnos, om intresse finns? Kontinuerligt pågår en motionsgrupp där det 
just nu finns lediga platser.

Medlemsavgiften är 10 €/år och 15 €/familjemedlemskap (för två personer).

Välkommen att höra av dig om du är intresserad till:

Fia Hagelberg Verksamhetsledare
Demensföreningen på Åland

Tel: +358 (0)457 548 3818 (mån-tor kl. 9.00 – 15.00)Tel: +358 (0)457 548 3818 (mån-tor kl. 9.00 – 15.00)
Mejl: info@demens.ax
https://www.handicampen.ax/demens/

Demensföreningen på Åland informerar
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Föglökalendern 2023
Sundens och fjärdarnas ö Föglö Hembygdsförening rf
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Pris 12 euro
säljs på Föglöbutiken, kommungården, biblioteket 

och i Mariehamns bokhandel

Föglökalendern för 2023 ute nu!

HÖSTMÖTE

torsdag 17 november 2022 
kl 19.00

på Föglö bibliotek/
turistinformationen

På agendan: 
Förnyelse av styrelsen och 

verksamheten framöver

Servering
Välkommen!

Föglö Hembygdsförening rf 

 

 

VÄLKOMMEN PÅ HÖSTMÖTE 
 

 

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

Höstmöte på Kommungården tisdagen den 8 november kl. 19 

På mötet avhandlas stadgeenliga ärenden såsom budget och verksamhetsplan för 2023.  

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 liksom rapportering av fällda rådjur ska även de ske digitalt 
framöver via portalen. Redan idag kan du betala ditt jaktkort genom portalen. I portalen syns även 
om du avlagt lagstadgat älgskytteprov. 

På mötet serveras smörgåstårta. 

Alla jägare varmt välkomna! 
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Att tiden går fort när man har roligt det är vår junta 
bevis på. Helt ofattbart i hela 50 år har vi träffats en 
gång i veckan och pratat, stickat, virkat, sytt, ätit och 
druckit. 
Det vill vi uppmärksamma med en utställning med 
axplock av det vi åstadkommit genom åren. 

                        Varmt välkomna att ta en titt!                        Varmt välkomna att ta en titt!

Inger, Linnea, Bea, Mokka, Maggan, 
Birgit, Inger, Ramona & Rigmor

Utställning på biblioteket
2.11 - 4.1

 

Välkommen till Annagården 
Lördagen 12 november 

Kl 12.00 – 14.00 

Då har vi Anna-Lena Eriksson här med 
försäljning av underkläder från PXC 

 

 

Läs om vad som är på gång i 
SKUNK på kommunens fb-sida!
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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. 

 
Vi serverar bl.a. julgröt och arrangerar ett fint    
jullotteri och barnaktiviteter. Välkommen till     

mysiga Mattsmårs!  
 

 
 

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

 
 

SSöönn..  2277  nnoovv..  kkll..  1122--1155  
Bråttövägen 11, Hummersö 

JJUULLMMYYSS  PPÅÅ  MMAATTTTSSMMÅÅRRSS  
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Hösten är Här.
Nu kör vi 

November special:
Färgning och Plockning av

Ögonbryn för 15€!
Varmt välkomna.

  
         Öppetider:
 Tisdag, Onsdag & Fredag: 
 På salongen enligt bokning.
 Måndagar är jag på Saxess.
 Torsdagar är jag Lärare.
 Bokning sker på tel 018-513366
 (Säkrast Tis, Ons, Fre) el via Fb.
 Utbildad färgexpert. Hår, hud, hälsa.
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8 euro för en burk eller 40 för fem stycken.

Nu har vi övergett en trött biodlare och avslutat 
vårt jobb med pollinerandet i Flisö med omnejd. 

TACK för vad ni gjort! 

Aurora Boström Flisövägen 229  
tel. 50135 eller +358 4570 366 349
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 Ålands Södra Skärgårdsförsamling 

 
KONTAKT 

Kansliet är öppet onsdagar kl. 9-11 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 344 6264 (ej i tjänst), Vik. Församlingsmästare Föglö Clifford Ellingsworth 0457 548 3069 , 
Vaktmästare Kökar, Dominic Karlman 0457 344 5166,  Husmor Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: 
www.alandssodra.fi  

 

 

Gudstjänster i november 
 
4.11 Allhelgona afton Kollekt till Förbundet Kristen Skolungdom  
 18.00 Parentationsgudstjänst i Föglö kyrka. P. Karlsson. A. Karlsson 

Vi tänder ljus för de som gått bort under året. 
 
 

5.11 Alla helgons dag Kollekt till Förbundet Kristen Skolungdom 
 12.30 parentationsgudstjänst i Kökar kyrka. P. Karlsson, K. Högberg 
 Vi tänder ljus för de som gått bort under året. 
 18.00 parentationsgudstjänst i Sottunga kyrka. P. Karlsson 
 Vi tänder ljus för de som gått bort under året. 
 
 

6.11 Ingen gudstjänst! 
 
 

13.11 Uppbrottets söndag Kollekt till Församlingsförbundet r.f.  
 10.00 Familjegudstjänst i Föglö kyrka med Peter, Pamela m-fl- 
 13.00 gudstjänst i Sottunga skola. P. Karlsson  
 
 

20.11 Domsöndagen Kollekt till Församlingens fonder 
 12.30 Högmässa i Kökar kyrka. P. Karlsson, P. Hällund  
 
 

27.11 1 söndagen i advent  Kollekt till Finska Missionssällskapet 
10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 

 12.30 Högmässa i Kökar kyrka R. Syrén, P. Hällund 
 13.00 Gudstjänst i Sottunga kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 
 
 

4.12 2 söndagen i advent  Kollekt till Finska Missionssällskapet 
 18.00 Högmässa i Föglö kyrka. P. Karlsson, P. Hällund 
 
 
 

  Övrig verksamhet 
 
Andakt på Annagården   2.11,  16.11, 30.11  kl. 14.30  P. Karlsson  
Andakt på Sommarängen   31.10 Mässa, 14.11, ( inget den 28.11), 12.12  kl. 13.30 P. Karlsson 
Klapp och Klang i Föglö    9.11, 23.11, 7.12  kl. 13.00 P. Karlsson 
Klapp och Klang i Sottunga 15.11 kl. 13.00 (tiden kan ändras om så önskas) P. Karlsson 


