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Plats

ÅVC i stentorpa har öppet
Vår kör övar
Motionsidrott
Julpyssel
Pitch- och stickcafé
Öppet hus medis vävkurs
ÅVC i stentorpa har öppet
Vår kör övar
Motionsidrott
Höstmöte Vargskärs byalag
Luciauppträdande
”En vindil från havet”
Vår kör övar
Motionsidrott
Julkonsert
Pitch- och stickcafé
ÅVC i stentorpa har öppet
Vår kör övar
ÅVC i stentorpa har öppet

Stentorpa
Kyrkan
Skolan
Bystugan
Annagården
Gamla ÅAB
Stentorpa
Kyrkan
Skolan
Vargskärsgården
Skolan
Biblioteket
Kyrkan
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Kyrkan
Annagården
Stentorpa
Kyrkan
Stentorpa

Vi önskar alla en trevlig och fridfull
lilla jul och advent!
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Kommunfullmäktige

sammanträder
onsdagen 15 december kl. 19.15 i kommungården
för behandling av i kallelsen upptagna ärenden.
Vid sammanträdet behandlas bl a budgeten för
2022.
Allmänheten varmt välkommen ! Servering.
Ordförande Gun-Britt Gullbrandsson

Stolar till salu!
Föglö kommun begär in anbud på sex stycken plaststolar i retrostil,
fem vita och en gul. Finns även ytterligare en gul stol som medföljer
vinnande anbud då den har en liten spricka i ena kanten.

UTHYRES - UTHYRES - UTHYRES
Kontorsutrymme på övre våningen
vid kommungården i Degerby
Vid kommungården i Degerby finns ett kontor
om 13,5 m2 på vindsvåningen ledigt att hyra.
Kontoret är delvis möblerat.

Anbud inlämnas senast 6.12.21 kl. 15 till info@foglo.ax eller
kommungården på Tingsvägen 3, 22710 Föglö.
Stolarna förvaras på biblioteket och kan ses under bibliotekets normala
öppettider.
Föglö kommun förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta de
inlämnade anbuden.

Därtill tillgång till minikök och gemensamma
utrymmen.
Hyran är mycket förmånliga 106,76 €/månad.
Intresserade av att hyra ombedes kontakta
kommungården tel. 50093/Niklas alt. inlämna
hyresansökan till info@foglo.ax .
Kommunstyrelsen

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 sida 11€
I Föglö fastboende och föreningar
annonserar gratis

Deadline:
Måndag 25.10
Måndag 22.11
Fredag 17.12

Utgivning:
Fredag 29.10
Fredag 26.11
Torsdag 23.12
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Tomter i Degerby till salu!
Föglö, landskapet Åland
Går du i entreprenörs- eller byggtankar? Föglö kommun säljer kontinuerligt tomter för upprättande
av bostadshus och affärsverksamhet i Degerby. För tillfället erbjuds bland annat inom kvarter 4063:
• kombinerad affärs- och bostadstomt (1). Tomtens storlek ca 1150 m² och pris 6 €/m².
Affärsidén för tomten ska presenteras för att godtas av kommunen innan försäljningen sker.
• tomt för flerbostadshus i upp till två våningar (2). Tomten ca 2000 m² och pris 5 €/m².
• kombinerad affärs- och bostadstomt (6). Tomten ca 3500 m² och pris 6 €/m². Affärsidén för
tomten behöver presenteras för att godtas av kommunen innan försäljning kan ske.

Tomter som är lediga kan man när som helst söka för köp. Intresseanmälan riktas skriftligen till
kommunstyrelsen och inlämnas via info@foglo.ax.
Fler tillgängliga tomter, detaljplanen över Degerby och mer information hittar du under ”Bygga och
bo” > ”Bostäder och tomter” på kommunens hemsida www.foglo.ax. Ni är även välkomna in till
kommunkansliet för mer information.

ÅTERVINNINGSCENTRALEN I STENTORPA
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BYGGNADS- OCH TEKNISKA NÄMNDEN INFORMERAR
SNÖPLOGNING
Vargskärs distriktet sköts av
Västersockens distrikt sköts av
Östersockens distrikt sköts av
Sonboda distrikt sköts av
Degerby distrikt sköts av

Daniel Englund GSM 0457 3828772
Alandia Allting Ab GSM 0457 0721266
Leif Eriksson GSM 0457 0821 884
Åke Henriksson GSM 0405 484202
Alandia Allting Ab GSM 0457 0721266

ANGÅENDE SNÖPLOGNINGEN
AV PRIVATA UTFARTER

4,0 m

Utfart som plogas av
kommunen skall vara utmärkt
med plogkäppar samt fria från
fasta hinder, träd och grenar till
en höjd av 4 meter. Vändplanen
skall även vara utmärkt.

Utfarter som inte iordning- 4,0 m
ställts lämnas oplogade.

De som vet att de skall tidigt ut på morgonen bör ringa
respektive plogare för att denne skall kunna planera
plogningen.

VÄGOMRÅDE

Byggnads- och tekniska nämnden vill påminna om att vägområdet vid
kommunalvägar sträcker sig en meter bakom dikets bakslänt. Varken
kommunen eller de entreprenörer som sköter vägunderhåll och snöröjning är
ansvariga för eventuella skador på häckar, konstruktioner med mera som finns
närmare vägen än denna gräns. Tänk också på att trafiksäkerheten påverkas om
sikten försämras runt vägområdet!
Vid Agenda 2030:s frågetävling vid Trädgårdskafé Solklart i Sonboda under SkördefestPlåpp-åpp 18.9 löd fråga nr 3: Hur kunde Agenda 2030 i Föglö utveckla sin verksamhet?

Information från Degerby
avlopps- och vattenverk.
För de abonnenter som är
anslutna till det kommunala
VA-ledningsnätet i Degerby
är det åter dags att lämna in
vattenavläsningen för år
2021.
Kommunen skickar som
vanligt ut ett avläsningskort
vilket skall vara returnerat
senast den 10 januari 2022.

Byggnads- och tekniska nämnden

Följande svar/förslag gavs:
Agenda 2030 i Föglö kunde::
o ha lotteri
o laga saker (fixar- och donarkurser)
o hålla sopsorteringskurs
o vara mera synlig t.ex. på Torget i
Degerby, på Föglöbutiken eller på
sociala medier
o jobba för mera lokaltrafik
o jobba för en busstur som går mitt på
dagen och kombinerar med färjan
o jobba för tunnelbygget
o ha försäljning
o jobba för vassröjning
o ta upp ”geggan” ur sjön varje år, så att
den inte sjunker till botten

o
o
o
o
o
o
o
o
o

Tack till alla för alla fina och påhittiga förslag! Hälsar ...

prata för samarbete mellan gårdarna,
så att odlare odlar olika produkter och
byter med varandra (växelbruk)
jobba för att stänga fiskodlingarna –
Föglös heliga ko!
köra med förnuftigt tänkande och
utvecklande
fortsätta med sina tips och idéer
jobba för hållbarhet i skolan; mera
vegetariskt och återanvänt material
fortsätta kämpa på och försöka
påverka
ordna loppis
jobba för jämställdhet
fortsätta synas, finnas och påverka
Agenda 2030 i Föglö
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ENSKILDA AVLOPP
Har du ett eget avloppssystem hemma eller på stugan?
Redan den första januari 2005 skärptes lagstiftningen för avloppsrening vilket
innebär att från och med den 1 januari 2014 ställs det hårdare krav på reningsgraden.
På Åland finns det många hus och stugor som inte är anslutna till ett allmänt
reningsverk. Avloppen från dessa hus och stugor är konstruerade på olika sätt och
reningen fungerar ibland bättre, ibland sämre och ibland inte alls. Bristande
avloppsrening drabbar oss alla – våra vikar och stränder slammar igen som en följd
av övergödning.

Det är du som fastighetsägare som ansvarar för att avlopps-reningen
uppfyller kraven!
Värt att tänka på
Ø En slamavskiljning, t.ex. stenkista eller trekammarbrunn är inte en tillräcklig
rening.
Ø En infiltration eller en markbädd har en begränsad livslängd på ca 15-25 år.
Livslängden varierar beroende på bland annat markförhållanden, utformning,
skötsel och belastning.

Söka tillstånd
Tillstånd för ny- eller ombyggnation av en enskild avloppsanläggning söker du hos
kommunen.
För
mer
information
kontakta
kommunen
https://www.foglo.ax/enskilda-avlopp
Byggnads- och tekniska nämnden

JULKLAPPSTIPS
Julen närmar sig med stormsteg. Vi vill från kommunen komma med några julklappstips, som man kan handla från
kommunkansliet och delvis biblioteket;
Föglö kommuns 775-årsjubileumsfilm ”Röster från Föglö – om skärgården och pitch”
Föglöjacka (olika modeller, färger och storlekar i lager)
Föglö ”collegetröja”/”hoodie”
30 €
Föglö kortpacke
5€
Diverse andra ”Föglöprylar” som muggar, vattenflaskor mm
Presentkort;
Föglöbladsprenumeration
30 €
Gym, olika möjligheter (10-gångers-, månads- eller årskort)
Böcker/tidskrifter;
Föglöboken del I
Föglöboken del II
Föglöboken del III
Henrik Nylund-bok

8€
8€
12 €
15 €

40,-/35,-/150,-

”Hästen – till nytta och nöje”
”Föglö Kuriosa”
”Föglöbåtar från för till akter”
”Föglömöbler – i stuga och sal”

6€
6€
6€
6€

15 €
60 €
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Föglö kommun lediganslår ett vikariat som
L O K A L V Å R D A R E 100% på Annagården E S B
100 % av heltid, dagtid i periodarbete fr.o.m 13.12.2021 till 30.06.2022 med trolig
förlängning där vikariatet kan övergå till en fast befattning.
Bostad kan eventuellt ordnas.
Du ansvarar för lokalvården enligt arbetsbeskrivning på klientrummen samt
allmänna utrymmen på Annagårdens ESB.
Meriter:
En stor merit är erfarenhet av liknande arbete samt utbildning inom området.
Detta är dock inget krav. Du ska behärska svenska språket i tal och skrift
För att trivas och göra ett bra jobb är det viktigt att du är flexibel och har ett
genuint intresse av människor. Du har en vilja att bidra till det kollegiala
samarbetet inom enheten och är en viktig del i verksamhetens dagliga arbete.
Anställningen inleds med prövotid. Den som väljs till befattningen ska uppvisa ett
godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Lön enligt AKTA.
Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast tisdag den 7
december 2021 till Föglö kommun, Äldreomsorgschef Föglövägen 88, 22 710
Föglö eller till: aldreomsorgschef@foglo.ax

Närmare upplysningar ges av Heli Gåvefeldt Äldreomsorgschef
tel. 018 – 50382 eller Sjukskötare
Katarina Liewendahl tel. 018-500 77

F ö g l ö k o m m u n le d ig a n s lå r 2 o r d in a r ie
b e fa ttn in g a r s o m V Å R D A R E 5 0 %
Har du en god människosyn och erfarenhet av omvårdnad är du välkommen att
ansöka om att bli en del av vårt trevliga team på Annagården. Vi jobbar med ett
rehabiliterande och aktiverande arbetssätt i enlighet med klientens
förutsättningar i det dagliga livet.
Ordinarie arbetsavtal 50% av heltid i periodarbete på Annagården ESB i Föglö
kommun, tillträde fr.o.m 3:e januari 2022 förutsatt att beslut om befattningarna
fattas av kommunfullmäktige den 15:e december 2021.
Anställningen inleds med prövotid. Innan tillträde till befattningen skall den
anställde uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.
Möjlighet finns att utöka arbetstiden med extra arbetspass då behov finns om så
önskas. Bostad kan eventuellt ordnas.
Kompetens:
Erfarenhet av omvårdnadsarbete med äldre är meriterande. Prövotid tillämpas.
Till grundlön tillkommer ev. arbetserfarenhetstillägg samt. ers. för obekväm
arbetstid.
Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast måndag
13/12-2021 till:
Äldreomsorgschef, Föglövägen 88, 22710 FÖGLÖ
eller e-post aldreomsorgschef@foglo.ax
Närmare upplysningar ges av Äldreomsorgschef
Heli Gåvefeldt, tel. 018-50382.
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Föglö kommun lediganslår
ett ordinarie arbetsavtal som
LÖNERÄKNARE (deltid 60 %)

Förra årets lucköppning i adventstid
arrangerad av Föglö hembygdsförening
har inspirerat Föglö grundskola att i år
visa en adventsljusstake i storformat.
Adventsljusstaken består av fyra granar
designade och tillverkade av årskurserna
1-2, 3-4, 5-6 och 7-9.

vid kommungården
Tillträde snarast möjligt, dock senast från och
med 3 januari 2022.
Uppgifterna framgår ur arbetsbeskrivning
(erhålles från kommungården). Bostad kan vid
behov ordnas.

Varje vecka tänder vi en ny gran inför
den stundande adventshelgen.

Lön enligt kollektivavtal (inplacering AKTA
01TOI060). Grundlön 60 % av 2.704 € =
1.622,40 euro.

Ta gärna en sväng förbi och beskåda
elevernas arbete genom fönstren i
glasgången.

Behörighetsvillkor;
lämplig
yrkesinriktad
grundexamen eller motsvarande tidigare
examen.

Föglö grundskola önskar en

God Jul!

Ansökan inkl. separat CV skall vara
kommunstyrelsen tillhanda senast den 8 december
2021 kl. 15.00 under adress; Tingsvägen 3, 22710
FÖGLÖ eller e-post info@foglo.ax.
Närmare upplysningar ges av kommundirektör
Niklas Eriksson, tel. 50093.
Föglö den 22 november 2021
Kommunstyrelsen

INBJUDAN
Hjärtligt välkomna till oss för att fira lucia!
Måndag 13.12 kl.9.15 i skolans gymnastiksal
Efter uppträdandet bjuder vi på glögg och pepparkaka
i matsalen.
Mvh. Skolans elever och personal

Önskas!
Är Du intresserad av att fungera som
skolmormor eller -morfar? Tycker du att du
skulle ha lite tid över till att umgås med våra
elever en stund under skoldagen, lyssna på
när de läser för dig, kanske läsa lite själv,
vara med och slöjda eller bara finnas
tillgänglig? Tag gärna kontakt med mig så får
du veta mer!
Mvh. Marika Eriksson, skolföreståndare vid Föglö grundskola
Tel. 050-5943198

FÖGLÖBLADET
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Information till alla föräldrar som har barn på dagis!
Nytt år innebär ny beräkning av barnomsorgsavgiften. Kom därför ihåg att lämna in era
nuvarande inkomstuppgifter för en ny bedömning om ni vill nyttja möjligheten till nedsatt
barnomsorgsavgift. Lämnar man inte in sina aktuella inkomstuppgifter blir man per
automatik fakturerad fullpris enligt Föglö kommuns barnomsorgstaxa.
De uppgifter som behövs för att avgöra huruvida ni är berättigade nedsatt
barnomsorgsavgift är en sammanställning över familjens samtliga förvärvs- och
kapitalinkomster. Inkomsterna ska redovisas genom aktuellt löneintyg samt intyg över
senast verkställda beskattning. Barnomsorgsavgiften fastställs sedan på basen av
familjens sammanlagda bruttomånadsinkomster.
Inkomstuppgifterna bör vara vik. byråsekreterare Heidi Eriksson tillhanda senast 7.2.2022
för att beaktas vid faktureringen av januaris barnomsorgsavgift. Man kan antingen mejla
underlaget till info@foglo.ax eller komma med det till Kommungården på Tingsvägen 3.
Uppgifterna kan även lämnas in löpande under året men avgiften justeras inte retroaktivt.
För mer information se kommunens avgiftstaxa för barnomsorgen som hittas under fliken
”Barn och skola” på www.foglo.ax. Kom även ihåg att kontinuerligt under året informera
kommunen om varaktiga inkomstförändringar om minst 10 % så att vi kan justera
barnomsorgsavgiften.
Vid frågor vänligen kontakta Heidi Eriksson på info@foglo.ax eller på tel. 50322.

Onsdagen den 15.dec kl 18.00
Kommer Yngve Gustafsson till
Östersocknens byalag arrangerar
julpyssel för Föglös barn
5 december kl. 13-15:30 i vår Bystuga.

Föglö Bibliotek och pressenterar sin nya CD-skiva,
med sig har han trubadurerna
Bengt Enqvist o Joel Fyrvall
som kommer att sjunga några låtar från skivan.
Kaffe serveras kvällen till ära.

Ett bidrag på 5 euro per barn sätts in senast 29 nov.
på byalagets konto FI89 6601 0002 3077 34 i
Ålandsbanken Referens: 2943
Anmäl även på ostersocknen@gmail.com
eller 040–8350080 (Hanna Fellman)
Vi pysslar och fikar tillsammans
OBS: Alla barn som kan pyssla och gå på toaletten själva får
komma ensamma annars är man välkommen med en
förälder. (Föräldrar är välkomna till alla barn oavsett ålder)

VÄLKOMNA

FÖGLÖBLADET
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En del av våra nyheter i biblioteket!
Många böcker är på inkommande

Vuxen, skönlitteratur:
Lilly Emme
Helen Paris
Åsa Hellberg
Jonas gardell
Annie Darling

Bokförlaget Gyllendufa
Bland hittegods och vilsna hjärtan
Kvinnorna på Flanagans
Välkommen till Flanagans
Ett lyckligare år
En vinterkyss för ensamma hjärtan

Tove Alsterdal
Hanna Blixt
Marieanne cederwall
Kristina Ohlsson
David Baldacci

Döden klär i domino
Inferno i snö
Slukhål
Glorian
Fri från skulden
Isbrytare
Rättvisa före nåd

Vuxen, deckare:
Marie Bengtz

Vuxen Fack
Anders Hansen
Thomas Ardenfors

Barn skönskönlitteratur:
Måns Garthon
Eva Hildén
C C Joven
Birgitte Brengendal
Angelica Ohrn
Minna Lindberg , Jenny Lucander
Annika Sandelin
Lena Furberg
Mats Strandberg

Barn fack:
Tuvalisa Rangström
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

Depphjärnan
Alla mina 30 barn, En extra
plats i hjärtat
Fotbollstvillingarna del 1
Mysteriet i Frostköping
Gilla Gymnastik
Miras häst rymmer
För lagets bästa
Snön över Azharia
Nattsvart och underbart
Mulle och hästtjuvarna
Monstret Frank
samlingsvolym
Monstret och människorna
Expiditionen

önskar Katarina

utställning från
03.11-30.12 2021
Kjell Ekström

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

e-mail: biblioteket@foglo.ax
Facebook: Biblioteket på Föglö
Tel 50348
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Meny Annagården December Veckan 50-2
Veckan 50

30/12

Dillkött

13/12

Lucia Lunch

31/12

Vilökskyckling

14/12

Broiler färsbiffer

1/1

Torsk i ugn

15/12

Korv sås

2/1

Fläsk ytter filé

16/12

Biff á la Lindström

Veckan 1

17/12

Kyckling soppa

3/1

Köttfärs sås

18/12

Fisk i ugn

4/1

Fisk citronsås

19/12

Helstekt gris karré

5/1

Kycklinglår grillade

6/1

Lever låda

Veckan 51
20/12

Fläsksås

7/1

Päronlura

21/12

Höns frikasse

8/1

Stekt fisk

22/12

Revbenspäll grillade

9/1

Schnitzel

23/12

Ugnskorv

Veckan 2

24/12

Lut fisk, Tomte gröt

10/1

Dansk sjömans biff

25/12

Jul mat [ köttbullar]

11/1

Fisk på rotsaksbädd

26/12

Jul mat [ fisk ]

12/1

Kyckling gryta

13/1

Morotslåda stekt fläsk

Veckan 52
27/12

Lasagne

14/1

Knackorvssoppa

28/12

Inkokt fisk

15/1

Inkokt Lax

29/12

Griskotletter

16/1

Köttrullader

God Jul och Gott Nytt År
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Föglö Hälso- och sjukvårdsmottagning
Tel: 0400 780 233 (TeleQ)
Läkardagar i december 7/12 och 21/12.
Coronavaccin dos nr 3: vaccinering av dos nr 3 kommer att ske torsdag den 30/12 på Vikingaborg
från kl. 09.30. De personer som anmält sig tidigare kommer att bli inbokade automatiskt och då få
ett sms med tiden.
De personer som inte har mobilnummer kommer kontaktas per telefon för inbokning. I smset kommer det stå "tid bokad på Föglö hälso- och sjukvårdsmottagning" men det är alltså Vikingaborg
som gäller trots detta. De personer som inte anmält intresse tidigare får höra av sig till mottagningen för tidsbokning senast 23/12.
Vid frågor eller om tiden som tilldelas inte passar vänligen kontakta mottagningen på telefon 040
0780233.

Trevlig första
advent!

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313
Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln)
Sjukvårdsupplysningen 018-538500
Alarmcentralen 112

Vargskärs byalag r.f. håller
HÖSTMÖTE
söndagen den 12 december kl. 16.00
på Vargskärsgården.
Matservering
VARMT VÄLKOMNA!

Styrelsen

FÖGLÖBLADET
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Julklappstips!
Vasskrattan Handy levereras
fram t.om. jul 2021 med ett
extra set knivblad (värde 6 euro).
Pris 130 euro
Handy är en kombinerad lie och kratta med
ett teleskopiskt skaft. Ena sidan av krattan är
försedd med 6 knivblad som skär av
växtmaterialet, andra sidan är glest tandad
med 5 räfspinnar för att vassen inte ska
fastna när man krattar ihop eller lyfter upp
växtmaterialet. Läs mer på www.vass.ax

vass.ax hjälper dig att klippa och röja vass på Åland!
Utöver detta tillhandahåller vi de vassklippare du
behöver för att själv göra jobbet. Hyr eller köp!
Kontakta Patrik Fellman på 040–4859351 eller hej@vass.ax
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Föglökalendern 2022 har nu utkommit!

Finns att köpa på Föglöbutiken, kommungården och biblioteket samt i
Mariehamns bokhandel. Pris 12 euro.

Holiday`s are coming.
Hos mig hitar Du Julgåvor
för både
Henne & Honom,
Knopp & Kropp,
Smaker & Dofer.
Även presentkort.
Välkommen in!

Öppet: Tis- Fre enligt bokning.
(Måndagar är jag på Saxess)
Boka din tid på tel 513366
Eller via Fb.
Utbildad Färgexpert.
Mästarbrev. Frisörlicens.
Hår, Hud, Hälsa.

FÖGLÖBLADET
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Nu har det kommit nya Föglö-hoodies!
För 12€/månaden kan du nu yoga hemma
obegränsat med mig på andra sidan av din
skärm.

Finns till försäljning på kommungården
från början på december.

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 yinoch hathayoga,
meditationer till skogsbad och
h
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

Julklappstips!

FÖGLÖBLADET
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Behöver du en fin julgran? Jag erbjuder ”självplock” på Näset i Hummersö.
Hugg din gran och betala sedan 10 euro per gran till mitt konto
på Ålandsbanken: FI44 6601 0001 5039 29 Välkommen !!
Om du tar bara en topp, hugg ner hela granen
till roten och kvista stammen.

GOD JUL ö. KJELL EKSTRÖM

DECEMBER 2021

Hemnäsberget
62-412-1-15

FÖGLÖBLADET
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Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤
Gudstjänster i december
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

5.12

Andra advent Kollekt till KRAN rf. för stöd till anhöriga till missbrukare
12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, M. Piltz
Kyrkkaffe i församlingshemmet.

10.12

Julkonsert och vackraste julsångerna
19.00 i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund, Kökar röster

12.12

Tredje advent. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet
10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz
13.00 Vackraste julsångerna i kyrkan på Sottunga.

19.12

Fjärde advent. Kollekt till Församlingens fonder.
12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund
19.00 Julkonsert och Vackraste julsångerna i kyrkan på Föglö.

24.12

Julafton. Kollekt till Kyrkans utlandshjälp.
12.00 Julbön i kyrkan på Sottunga. R. Syrén.
13.00 Julbön i kyrkan på Kökar. M. Widén, P. Hällund
14.00 Julbön i kyrkan på Föglö. M. Piltz, Vår Kör

25.12

Juldagen. Kollekt till Församlingens Fonder.
8.00 Julotta i kyrkan på Kökar. M. Widén, P. Hällund
8.00 Julotta i kyrkan på Föglö. M. Piltz, Vår Kör

Övrig verksamhet
Andakt på Annagården 1.12, 15.12 (nattvard), kl. 14.30 P. Karlsson, M. Piltz, 26.12 M. Piltz, Vår Kör.
Måndagsträffen på Sommarängen 29.11, 13,12 kl. 14.00 P. Karlsson
Klapp och klang med Peter på Föglö 8.12 kl.1300, på Sottunga 14.12 kl. 13.00
Vår Kör övar i kyrkan på Föglö varje torsdag kl. 18.00. M. Piltz (uppehåll efter jul)

Julkonsert och vackraste julsångerna
10.12 kl. 19.00 i kyrkan på Kökar. Kökar röster medverkar.
12.12 kl. 13.00 i kyrkan på Sottunga. Vår Kör m.fl medverkar
19.12 kl. 19.00 i kyrkan på Föglö. Vår Kör medverkar.
Kollekt till Finska Missionssällskapet.

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 344 6264, 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

