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Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Lör 31.10   17.30   All helgona supé på Carlsro           Carlsro badhotell
Lör 31.10   20.00   Halloweenparty på Seagram           Seagram
Mån 2.11   18.30 FBK övar             Branddepån           6
Mån 2.11   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Mån 2.11   19.00   Vernissage Johannes Malmlund           Biblioteket
Ons 4.11   18.00   Sagostund             Biblioteket             5
Ons 4.11   18.30   RK och FH höstmöte            Kommungården   6
Tor 5.11   18.00 Vår kör övar             Kyrkan              9
Tor 5.11   19.00 Motionsidrott             Skolan
Lör 7.11   11.30   Folkhälsans yogadag            Skolan
Lör 7.11   14.00   Afternoon tea på Carlsro            Carlsro badhotell
Lör 7.11               Viltweekend på Seagram            Seagram
Sön 8.11                     Viltweekend på Seagram                          Seagram
Sön 8.11   15.00   Farsdagsmiddag på Carlsro           Carlsro badhotell
Tis 10.11               Moertensaften på Carlsro           Carlsro badhotell
Ons 11.11   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan 
Tor 12.11   17.00   ÅVC i stentorpa öppen            Stentorpa                8
Tor 12.11   18.00 Vår kör övar             Kyrkan               9
Tor 12.11   18.00   Hembygdsföreningen höstmöte           Turistinfon             7
Tor 12.11   18.45   Zumba med medis            Vikingaborg
Tor 12.11   19.00 Motionsidrott             Skolan
Tor 12.11   19.15   Kommunfullmäktige sammanträder      Kommungården
Mån 16.11   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tis 17.11   18.30   Gamla fotografier med medis           Kommungården
Ons 18.11   19.00   Kvällsfika med Lena Brenner           Kommungården    3
Tor 19.11   18.00 Vår kör övar             Kyrkan               9
Tor 19.11   19.00 Motionsidrott             Skolan
Lör 21.11                En dag på brandstationen           Branddepån 6
Mån 23.11   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan  
Tis 24.11   18.30   Gamla fotografier med medis           Kommungården
Tor 26.11   17.00   ÅVC i stentorpa öppen            Stentorpa                8
Tor 26.11   18.00 Vår kör övar             Kyrkan               9
Tor 26.11   18.45   Zumba med medis            Vikingaborg
Tor 26.11   19.00 Motionsidrott             Skolan
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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

Degerbybor  
 

Föglö kommun vill uppmärksamgöra alla Ni som har buskar, häckar, träd och 
planteringar i anslutning till gator (byggnadsplanevägarna) i Degerby att de iinnttee 
inskränker på vägområdet.  
Längs Tingsvägen och Sintingsvägen finns det ett antal häckar, buskar och träd 
som i dagsläget inskränker på vägområdet. Dessa markägare bör klippa sina 
häckar. 

Byggnads- och tekniska nämnden 
  

 
 

Slutredovisningar; 
Spoldesinfektor till Annagården; 9.823,80 € inkl. moms 
Tulludden – nytt tak; 140.701,11 € inkl. moms 
Annagårdens pensionärsbostäder 2 st. totalrenoveringar; 43.265,25 € inkl. moms 
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Elektronikprodukter har det största s.k. avfallsfotavtrycket. Vid tillverkning av en 
mobiltelefon uppstår 86 kg avfall och vid tillverkning av en bärbar dator uppstår 1200 kg 
avfall. Detta kan jämföras med att vid produktion av 1 kg nötkött uppstår 4 kg avfall och vid 
produktion av 1 kg mjölk uppstår 100 g avfall. 
Därtill har en mobiltelefon en s.k. klimatkostnad på 15 € och en bärbar dator samma på 30 €.  
När elektronikprodukter slängs uppstår ytterligare avfall och kostnader. 
Genom att använda mobiler och bärbara datorer längre och sedan sälja dem vidare kan man 
göra såväl miljön som plånboken en tjänst. 

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 

 

   
 
   

Bildningsnämnden i Föglö lediganslår ett vikariat i arbetsavtal som 
ansvarig kock 91,50 % vid Föglö grundskola 

 
91,50 % av heltid under tiden 5.12.2020 – 10.3.2022. Vikariatet är ett 
vårdledighetsvikariat. 
Kompetenskrav: Storkökskock 
Arbetstiden är 35 timmar per vecka. 
 
Lön: 2.192 – 2.368 €  per månad för 91,50 %  
Övrigt: 4 månaders provanställning tillämpas. Läkarintyg behöver lämnas före 
tillträde. 
 
Vi söker dig som brinner för matlagning från grunden och ser till att skolköket 
blir skolans hjärta. 
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Siv Fogelström: tel. 050-5943198, e-post: 
siv.fogelstrom@foglo.ax eller skoldirektör Kerstin Lindholm: tel. 040-5165397, e-
post: kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 3 
november 2020 kl. 15.00 under adress: Skoldirektör Kerstin Lindholm, 22720 
Sottunga eller via e-post: kerstin.lindholm@sottunga.ax  
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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 :  
Anna Fredriksson                                                     Vägen till äppelriket del 3 
Chatarina Ingelman-Sundberg                             Goda Rån är dyra 
Ulrika Ewerman                                                        Monica Magnus 1966 
Mark Levengood                                                       Vi får väl trösta varandra 
Ann Mah                                                                       Den förlorade årgången 
Jill Mansell                                                                   Kanske den här gången 
 
Vuxen, deckare : 
Anna Jansson                                                             Dödslistan 
Anna Jansson                                                             Skuggan bakom dig 
Jo Spain                                                                        Förlåt oss våra synder 
Jo Spain                                                                        Frukta det du begär 
Camilla Sten                                                                Arvtagaren 
Vuxen fakta: 
Camilla Hamid                                                           Godare glass utan 
glassmaskin 
 
Barn skönskönlitteratur: 
John Hickman                                                           Farligt spel 
Camilla Jönsson                                                       Den Mörkaste skuggan 
Arne Norlin                                                               Halvan- Här kommer skogsmaskinerna 
Joanna Nadin                                                            Vanlige Vilmer 
Lena Furberg                                                            Mulle och vildhästarna 
Lin Hallberg                                                             I stallet med Sigge 
 
Ungdom skönlitteratur:  
Bali Rai                                                                       Stanna lite längre 
  
NY utställning från den 2.11.2020-31.12.2020 se separat annons. 
 
                 VÄLKOMNA PÅ SAGOSTUND ONSDAGEN den 04.11 2020 kl 18-19 
 
                                              Varför är det viktigt med läskunnighet? 
Barns läsning har ett samband med bättre skolframgång och en positiv attityd till skolan. Barn som man 
regelbundet läser högt för har en mer utvecklad känsla för rättvisa och klarar sig bättre i grupp. 
Barnets fantasiförmåga, medkänsla och empatiförmåga stärks, ordförrådet växer och uttrycksförmågan 
förbättras. 
Läsning kan för barnet vara ett roligt tidsfördriv och fungera avkopplande innan läggdags. 
Genom läsning lär man sig nya saker. 
Högläsning är ett sätt för barnet att bearbeta olika känslor, såsom rädsla och spänning, i en trygg miljö 
tillsammans med en vuxen. 
Högläsning hemma stärker relationerna inom familjen. 
Läskunnighet är en förutsättning för jämlikhet och demokrati: alla bör ha samma förutsättningar för att klara 
sig i livet. 
Läsningen behöver inte ha ett mål. Läskunnighet är en mänsklig rättighet. 
                                                                                   
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                      
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UUttssttäällllnniinngg  ppåå  FFööggllöö  BBiibblliiootteekk  

NNOORRRR  OOMM  PPOOLLCCIIRRKKEELLNN  

FFoottoouuttssttäällllnniinngg  aavv    

JJOOHHAANNNNEESS  MMAALLMMLLUUNNDD  

NNyy  uuttssttäällllnniinngg  ööppppnnaarr  ppåå  BBiibblliiootteekkeett  

MMåånnddaaggeenn  ddeenn  0022..1111  22002200  KKll  1199..0000  

VVeerrnniissssaaggee  kkll  1199..0000  

  
  

  

UUttssttäällllnniinnggeenn  äärr  ööppppeenn    

ffrråånn  ddeenn  0022..1111--3300..1122  22002200  

uunnddeerr  bbiibblliiootteekkeettss  ööppppeettttiiddeerr      

VVäällkkoommnnaa  
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HÖSTMÖTE

Torsdag 12 november 2020 kl 18.00-20.00
på Föglö bibliotek/Turistinformationen

- utgivning av 2021 års Föglökalender, med hög nostalgifaktor
- diskussion om föreningens verksamhet

- författaren Leo Löthman berättar om sin pinfärska bok Frihamn 
- servering

Alla är hjärtligt välkomna!

FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING R F 

FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING R F 

Kom ihåg hembygdsföreningen vid kondoleans och uppvaktning, till förmån för underhållet av Enigheten.
Våra adresser finns till försäljning på kommungården, Ålandsbanken och Nocturne.
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September-December:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00
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Nu är det julkör igen 
 

Kom med och sjung advents- och 
julsånger. 

Alla är välkomna med. 

Stora och små. 

 

Vi övar på torsdagar 

Kl. 18.00-19.30 I kyrkan 
 

Ålands södra skärgårdsförsamling¤ 

Parentation 

I kyrkan på Föglö

 
 

Lördag 31 oktober kl. 18.30. 
Vi tänder ljus för dem i vår församling som dött 

sedan Alla helgons dag förra året. 

 
Medverkande: 
Maria Piltz, Kent Eriksson, Vår Kör 

 

Välkomna 

Ålands södra skärgårdsförsamling¤ 

Ni vet väl att Föglö kommun finns 
på sociala medier? 

Följ oss för att ta del av det senaste!

 @Föglö kommun

 @visitfoglo
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Tel: 0400 780233 (tele-Q)                     
 
Läkardagar i november 3.11 och 17.11 
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. 
 
Boka tid för influenssavaccinering, tel 0400 780233. 
 
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 
 

 
 
  
 
    

                   Annagårdens meny
Vecka 45                         Vecka 47
Må 2.11 Fläsksås & mos  Må 16.11 Korvsås & potatis
Ti   3.11 Fiskfärslimpa  Ti   17.11 Ärtstuvning & fläsk
On 4.11 Kåldolmar   On 18.11 Köttgryta
To  5.11 Sjömansbiff   To  19.11 Köttfärslimpa
Fr   6.11 Korvsoppa   Fr   20.11 Fisksoppa
Lö  7.11 Inkokt forell   Lö  21.11 Fylld pannbiff
Sö  8.11 Stek & gratäng  Sö 22.11 Kalla fiskrätter

Vecka  46                Vecka 48
Må  9.11 Kokt kött & rotmos  Må 23.11 Makaronilåda
Ti  10.11 Stekt sik   Ti  24.11 Gäddfärsbiffar
On11.11 Blodpudding   On 25.11 Höstgryta
To 12.11 Frikadeller i tomatsås To 26.11 Revbensspjäll
Fr  13.11 Broilersoppa   Fr 27.11 Rotsakssoppa
Lö 14.11 Gravad fisk & stuvad pot Lö 28.11 Lilla julsmat
Sö 15.11 Fläskkotlett   Sö 29.11 Sweizer schnitzel

Smaklig måltid!
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun 
Nyhetsbrev i november 2020 

 
 

Hälften av rådjursavskjutningen i skärgården sker på Föglö 
Visst är det häpnadsväckande med allra först litet från höstmötet som lockade 24 medlemmar. Som 
gästföreläsare den här gången stod far och son från företaget Calle & Co. De presenterade sin verksamhet och 
förevisade ett urval av det sortiment som företaget saluför i sina lokaler i Dalbo. 
 
Höstmötet fastställde budget för såväl verksamheten som skjutbanan och gav även styrelsen fullmakt att 
inlämna ansökan om medel från landskapsregeringen för ändamålen. Nytt kan sägas vara att föreningen 
ansöker om bidrag för att kunna subventionera inköp av slagfällor som sedan kan inlösas av föreningens 
medlemmar. Dessa fällor är avsedda för mink och skogsmård. Det görs främst för att skydda 
sjöfågelstammarna på häckningsskären. Som bekant är markhäckande fåglar särskilt utsatta för predation. 
Föreningen har även vissa behov av att förnya utrustningen på skjutbanan vilket påpekades på höstmötet. Det 
elektroniska markeringssystemet på älgbanan har använts flitigt och behöver därför ett visst underhåll. 
 
Medlemmarna diskuterade även en intensifiering av jakt på mårdhund som med fördel kunde struktureras upp 
mer effektivt än idag då jakten mest sker genom fällfångst eller sporadiskt i samband med annan jakt såsom 
jakt på räv, rådjur och älg. En begränsande faktor för jakten på mårdhund är jakttillstånden. Därför uppmanas 
nu alla jaktlag att i samband med att en ny treårsperiod inleds om ett år försäkra sig om att det är tillåtet från 
markägarnas eller jakträttsinnehavarnas sida att infoga mårdhund och räv i jakttillståndet. Sedan tidigare har 
även vildsvin införts på listan. Vildsvinen är oönskade i våra trakter i och med den skada de gör i skog och mark. 
Den unga galten som fälldes i Hastersboda den 16 augusti i år var ett givet samtalsämne på höstmötet. Ett 
historiskt ögonblick för även många icke-jägare. 
 
Mårdhunden är en invasiv art som inte hör hemma i vår natur och den utgör således ett otillbörligt hot i 
synnerhet mot alla markhäckande fåglar. Vid sidan om sjöfåglarna är även vadarna såsom tofsvipa och beckasin 
särskilt utsatta för inkräktaren. I tätbebyggda områden kan fällfångsten intensifieras. Områden där jakt 
förekommer allmänt sparsamt fungerar snarare som en skyddad föryngringsmiljö varifrån angränsande 
områden förses med nya oönskade individer vilket leder till att en utrotning, som för mårdhundens del ska vara 
det långsiktiga och uthålliga målet, omöjliggörs. 
 
Lagtingets social- och miljöutskott har bett föreningen ge sin syn på medborgarinitiativet gällande skydd av 
sjöfågelstammarna som uppmärksammats i media på sensommaren. Höstmötesdeltagarna förhöll sig positiva 
till initiativet och gav styrelsen i uppdrag att formulera ett ställningstagande i saken. 
 
Den pågående jakten på hjortdjur diskuterades flitigt. På Föglö jagas alla tre arterna, nämligen rådjur, älg och 
vitsvanshjort. De sistnämnda ännu mycket sparsamt medan rådjuren står för lejonparten av de fällda djuren. 
Älgstammen har däremot gått kraftig ner på hela Åland. Tidigare hade skärgården en mycket stark stam medan 
den nu sviktar betänksamt på många håll. Vi går nu mot samma avskjutningsnivåer som för nästan ett halvt 
sekel tillbaka i tiden då älgjakten i modern tid återinfördes. Det är högst anmärkningsvärt och beror säkert på 
många samverkande faktorer av vilka endast avskjutningen kan påverkas av jägarna. En annan faktor är en 
minskad invandring från Åbolands skärgård bl.a. som en följd av tidigare högre avskjutning i hela sydvästra 
Finland. Viltstängslet mellan Åbo och Helsingfors spelar troligen också en roll. Vi kommer sannolikt att få leva 
med den minskade avskjutningen ett bra tag varför det är ännu viktigare än förut att vi förvaltar den stam vi 
har på bästa möjliga sätt. Genom att skatta stammen med rätt principer kommer vi antagligen att få fälla färre 
antal djur men de kommer däremot i sin tur att ha högre slakvikter. Det är önskvärt att slaktvikterna på kalv, 
som är ett värde på hur stammen mår, ökar.  För en skytt är det mer givande att under sin karriär få fälla en 
skaplig kapitaltjur än tio små pinntjurar. På många håll i landskapet har man nu börjat se resultat av de 
avskjutningsprinciper som jaktledarna på ett stormöte i Mariehamn tillsammans valde att gå in för. 
Förändringar på det här området sker inte över en jaktsäsong. Det krävs uthållighet för att se resultat. 
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Förvaltningen ska förstås ske genom gott samarbete mellan jägare och markägare. Här har man på sina håll fått 
goda erfarenheter av att så in åkrar eller tegar som omges av skog med olika viltfröblandningar. Dessa s.k. 
viltåkrar lockar till sig hjortdjuren vilket i sin tur minskar på skadorna på plantorna i skogen. 
 
Allt handlar förstås om tillgången på föda. Enligt statistik som sammanställts av landskapsregeringen fälldes 
vid millennieskiftet drygt 200 hjortdjur i skärgården. Drygt hundra älgar och ungefär lika många rådjur. Sedan 
dess har avskjutningen på rådjur stadigt ökat, med undantag för en liten nedgång efter de litet tuffare vintrarna 
2008-2009, och idag fälls det nästan 850 hjortdjur, varav litet under 700 rådjur, i skärgården, Vårdö borträknat. 
Avskjutningen på rådjur i hela skärgården är högst på Föglö där 348 rådjur fälldes 2019. Året innan uppnåddes 
ett rekord då 357 rådjur fälldes av de 23 jaktlagen. Sedan 2009 har avskjutningen på vitsvanshjort ökat från 
några enstaka till över hundra idag varav de flesta fälls i norra skärgården. Parallellt med denna utveckling har 
avskjutningen på älg gått kraftigt ner och nedgången har varit dramatisk de senaste fem åren. I fjol fälldes bara 
77 älgar, varav 36 i skärgården (exkl. Vårdö), på hela Åland. Brändö avstod helt från jakten pga det 
exceptionella läget. Som kuriosa kan nämnas att Föglö älgjaktlag fällde en 14,5 årig älgtjur ifjol på Järsö vars 
slaktvikt uppgick endast till 165 kg. Den var alltså rätt gammal och hade bara en liten knöl till horn på ena sidan. 
Variationen kan vara stor. I Västra Sund fälldes samma höst en 13-taggare (6,5 år) vars slaktvikt uppgick till 260 
kg, skillnaden är nästan hundra kilo. Påpekas bör dock att det förut om åren fällts tjurar på Föglö i samma eller 
t.o.m. något högre slaktvikt. Åldern bestäms genom att tandanalys. Dels ser man på slitaget men den varierar 
även beroende av födointaget. T.ex. hjortar och rådjur, och varför inte även i viss mån älg, som stödutfodras 
med sockerbetor har i regel hårt slitna tänder som uppkommit genom att betorna ofta är leriga och sandiga när 
de tippas i en hög i skogen. Åldersbestämningen sker främst genom att en tand avsågas och med hjälp av lupp 
räknas sedan ”årsringarna” på tanden. En mörkare beläggning uppkommer på tandens yta under vinterhalvåret 
då födan i huvudsak utgörs av årsskott på kvistar och träd. 
 
På Föglö finns idag tre älgjaktlag och 23 rådjursjaktlag. Jakten på vitsvanshjort sker på litet olika sätt då den är 
bunden till enskilda jakttillstånd varav en del tillstånd inte omfattar hjorten. Ifjol fälldes 6 hjortar, 16 älgar och 
348 rådjur på Föglö. I Östersocken fälldes 69 rådjur, på Sonbodalandet 62 , i Vargskär 80, i Västersocken 90 och 
på Degerön 47 rådjur. Av dessa fällde Flisö-Hummersö jaktlag flest (43 rådjur) medan Järsö blev helt utan 
fångst det året. 
 
Med den här redovisningen ska vi återkomma till att allt handlar om tillgången på föda. Under sommarhalvåret 
äter alla hjortdjur i stort sett samma föda, örter och gräs, i stor utsträckningen. Födan är viktig för 
mjölkproduktionen så att kalvar och kid får dia så näringsrik mjölk som möjligt. Under snöfattiga vintrar betar 
hjortdjuren gärna ris av olika slag medan älgen också äter årsskott från exempelvis tall. Under snörika vintrar 
eller förhållanden med skare är rådjuren mest utsatta. Trots några litet mer snörika vintrar i skärgården för 
drygt tio år sedan har rådjursstammen ändå inte kraschat så som den gjorde på fasta Åland litet längre tillbaka i 
tiden. Det här, vid sidan av ökad stödutfodring, är säkert en delförklaring till utvecklingen som lett till den 
överetablering av rådjur vi upplever just nu.  
 
För att balansera upp förekomsten av hjortdjur är det därför nödvändigt att reducera antalet rådjur i 
markerna. Rådjursjaktlagen har här en grannlaga uppgift i synnerhet då vi vet att man på sina håll redan 
tidigare ägnat ganska mycket tid och resurser till jakten, som inte bara består av att stå på pass i skogen eller 
att grilla korv vid lägerelden utan handlar även om att flå kroppen, låta den hänga några dagar i kylrum, 
grovstycka, finstycka, finputsa enskilda styckningsdelar, mala köttfärs, vacuumförpacka och frysa in för att 
slutligen distribuera köttet till markägare m.fl. Men det är en annan femma. Undra på att middagar med vilt på 
bordet uppskattas, inte minst på jägarnas inlägg på sociala medier som samlar likes i kretsar av matintresserade 
och gourmander. Man kan alltså njuta av jakten på många olika sätt. Och då ids jag inte gå in på friskvårdsbiten 
som inte ska underskattas.   
 
Avslutningsvis önskar föreningen att allt ”går åt skogen” för er den här hösten! (R.J 26.10.2020). 
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Rekvisition av viltvårdspremier 2020 samt tävlingsblankett

FÖGLÖ JAKTVÅRDSFÖRENING - VILTVÅRD

REKVISITION AV VILTVÅRDSPREMIER OCH 
BLANKETT FÖR DELTAGANDE I VILTVÅRDSTÄVLINGEN 2020

NAMN Jaktkortsnummer
FÖDELSETID TÄVLINGSKLASS
BANKFÖRBINDELSE

RÄV ANTAL á POÄNG SUMMA
Räv 80
Mårdhund 60
Skogsmård 80
Mink 80
Kråka 10
Trut 10
DELSUMMA

SJÖFÅGELHOLKAR OCH ÅDTAK ANTAL á POÄNG SUMMA
Nytillverkade 50
Översyn av gamla 20
DELSUMMA

TOTALSUMMA

SALTSTEN ANTAL
UTFODRINGSSTATIONER ANTAL
ÖVRIGA VILTVÅRDSINSATSER:

fortsätt vid behov på omstående sida

PÅ HEDER OCH SAMVETE

Ort Datum Underskrift

BEVITTNAS (ENDAST FÖR TÄVLANDE I UNGDOMSKLASS)

Ort Datum Underskrift
SISTA INLÄMNINGSDAG 31.1.2021

STYRELSENS UTLÅTANDE Inlämnas till kassör Johan Lindfors
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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 november 
Nu 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. 

  

30.10 19.00 Parentation i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund, Kökar röster 
 
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 
 
8.11 23 söndagen efter pingst Kollekt till Föreningen Franciskus på Kökar 
 12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
11.11 17.00 Bön och lovsång i kyrkan på Föglö. 
 
15.11  Uppbrottets söndag. Kollekt till Församlingens diakoni. 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
  
22.11 Domsöndagen.  Kollekt till Finska Missionssällskapet, för klimatarbetet. 
 12.30 Lekmannaledd gudstjänst i kyrkan på Kökar 
 
29.11 Första advent. Kollekt till Finska missionssällskapet, för arbete bland barn. 

10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz, Vår Kör. 
12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. J-E Karlström, P. Hällund, Kökar röster. 
13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, B. Amsalem. 
 

6.12 Andra advent. Kollekt till Veteraanivastuu. 
 12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 


