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Redaktör: Caroline Henriksson                                          December 2020

Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 23.12.  Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 17.12  kl 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDERN DECEMBER

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Ons 2.12   18.00   Sagostund             Biblioteket             5
Ons 2.12   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tor 3.12   18.00 Vår kör övar             Kyrkan
Tor 3.12   19.00 Motionsidrott             Skolan
Mån 7.12   18.30 FBK övar             Branddepån
Mån 7.12   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tor 10.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               6
Tor 10.12   18.00 Vår kör övar             Kyrkan
Tor 10.12   19.00 Motionsidrott             Skolan
Fre 11.12   19.00 Infrastrukturministern besöker Föglö   Kommungården    3
Tor 17.12   19.00 Motionsidrott             Skolan
Tor 17.12   19.15 Kommunfullmäktige sammanträder      Kommungården    3
Tor 22.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               6
Tor 29.12   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               6
           

     

           

        

     
     
   



FÖGLÖBLADET                       DECEMBER  20202

Tillsatta tjänster/arbetsavtal; 
Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid 

Vik. lokalvårdare Annagården Marica Fyrvall 1.7.2020-31.1.2021 
Timlärare i bildkonst och slöjd Anna Sundblom-Westerlund 1.8.2020-31.7.2021 

Lektor i matematik Jens Andersén 1.8.2020-31.7.2021 
Klasslärarvikarie Kent Eriksson 1.8.2020-31.7.2021 
Vik. barnskötare Johan Eriksson 10.8.2020-31.7.2021 

Vik. barnträdgårdslärare Anneli Jansson 10.8.2020-31.7.2021 
Vik. närvårdare 75% Boja Lehrmark 19.10.2020-28.4.2021 
Sjukvik. närvårdare Wladimir Perez 19.10.2020-24.1.2021 

Vik. närvårdare Anders Myllykoski 1.12.2020-1.10.2021 
Vårdbiträde Anda Gulane 21.10.2020-31.12.2020 

 
 VIKTIGT MEDDELANDE FRÅN KOMMUNGÅRDEN 

Alla vardagar i december (inkl. nyårsafton som är en vanlig arbetsdag) normala öppettider 
 
KANSLIPERSONALENS LEDIGHETER 
Under tiden fram t.o.m. 6 januari 2021 är kanslipersonalen lediga enligt följande; 
 
Namn/funktion Ledigheter, anm. 

Byråsekreterare Agneta Raitanen 23 november – 6 december, 21 – 27 december och 4 - 6 januari 

Byggnadsinspektör/kommuntekniker 
Hans-Kristian Skaag 

21 december – 3 januari 

Bokförare/kanslist Beatrice Teir 28 december – 3 januari 
Kommundirektör Niklas Eriksson På jobb hela december. 
Socialsekreterare Lis Karlsson På jobb hela december. Socialkansliet stängs fr o m 1 januari. 
 
 
 
 
 
 Trevlig advent!
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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” 20 € 
Föglöjacka (olika modeller, färger och storlekar i lager)                                 50-60 € beroende av modell 
Föglö ”collegetröja”/”hoodie” 35 € 
Föglö kortpacke    5 € 
Diverse andra ”Föglöprylar” som muggar, vattenflaskor mm 
 
Presentkort; 
Föglöbladsprenumeration 30 € 
Gym, olika möjligheter (10-gångers-, månads- eller årskort) 40,-/35,-/150,-  
 
Böcker/tidskrifter; 
Föglöboken del I 10 € ”Hästen – till nytta och nöje” 10 €  
Föglöboken del II 10 € ”Föglö Kuriosa”  10 € 
Föglöboken del III 12 € ”Föglöbåtar från för till akter” 10 € 
Henrik Nylund-bok 15 € ”Föglömöbler – i stuga och sal” 10 € 
 
 
 

Kommunfullmäktige 
sammanträder 

torsdagen 17 december kl. 19.15 i kommungården 
för behandling av i kallelsen upptagna ärenden. 
 
Vid sammanträdet behandlas bl a budgeten för 
2021 och kommunplanen för åren 2021-2025. 
 
Allmänheten varmt välkommen ! Servering. 
 
Ordförande Gun-Britt Gullbrandsson 
 

 

 

 
Fredagen den 11 december 2020 kommer 

infrastrukturminister Christian Wikström till Föglö. 
Möte med allmänheten hålls kl. 19.00 på 

Kommungården. 

Passa på att komma och diskutera trafikfrågor!  
Föglö kommun bjuder på kaffe. 

Välkomna! 

 

 

Är du företagare eller 
föreningsaktiv på Föglö?

Om du inte redan får mail från närings-
koordinatorn med uppdateringar om 
t.ex. vad som är på gång på Föglö, upp-
dateringar kring samannonsering och 
liknande så kanske du vill börja få det 
nu?

Hör av dig till kontakt@foglo.ax så lägger 
jag till er i min utskickslista!

Hälsar Caroline vik. näringskoordinator 
/kommunikatör

Är du företagare eller
föreningsaktiv på Föglö?

Om du inte redan får mail från närings-
koordinatorn med uppdateringar om
t.ex. vad som är på gång på Föglö, upp-
dateringar kring samannonsering och
liknande så kanske du vill börja få det
nu?

Hör av dig till kontakt@foglo.ax så lägger
jag till er i min utskickslista!

Hälsar Caroline vik. näringskoordinator
/kommunikatör
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KKoommppeetteennss            SSmmiiddiigghheett          TTrryygggghheett  
  

 

    
 
 
Socialvården på Åland samordnas 1.1.2021 
 
Socialvården på Åland samlas från och med nästa år under ett och samma tak. Kommunernas 
socialkanslier förs över till kommunalförbundet Kommunernas socialtjänst, eller kort och gott 
KST (tidigare Ålands omsorgsförbund). 
 
Från och med den 1 januari 2021 sköter KST service inom bland annat: 
 

• Tidigt stöd för barn och familj • Moderskapsunderstöd 
• Barnskydd • Missbrukarvård 
• Faderskapserkännanden • Våld i nära relationer 
• Avtal om vårdnad och umgänge • Handikappservice 
• Medling i äktenskapsfrågor • Stöd för rörligheten 
• Utkomststöd • Färdtjänst 

 • Specialomsorg 
 
Fältarna, Tallbacken och Beroendemottagningen blir också delar av KST. 
 
Barnomsorgen (inklusive hemvårdsstödet) och äldreomsorgen kommer fortsättningsvis att 
ordnas av din hemkommun.  
 
Du som redan är klient inom socialvården behöver inte göra något. Ditt klientskap överförs 
automatiskt till KST med stöd av lag. Om du har frågor om ditt klientskap och funderingar om 
hur det påverkas av samordningen, vänder du dig till ditt hemkommuns socialkansli ännu under 
detta år.  
 
Om du har allmänna frågor om KSTs kommande verksamhet kan du vända dig till KST via 
info@kst.ax eller på telefon 556 600 (växeln). 
 
 
KKoonnttaakkttuuppppggiifftteerr  ffrråånn  oocchh  mmeedd  11..11..22002211  
Besöks- och postadress:  Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn 
Växeln:   532 800 
E-post:    info@kst.ax 
Webbplats:   www.kst.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 : 
Annika Norlin                                         Jag ser allt du gör 
Joyce Carol Oates                                  Vackra dagar  
Staffan Lindberg                                    Splendor 
Carola Hansson                                     Minnestrådar 
 
Vuxen, deckare :  
Viveca Sten                                              Offermakaren 
Klas Östergren                                       Gentlemen …. 
Jens Henrik Jensen                                Spökfången 
Elly Griffiths                                            Irrbloss 
Marianne       Cedervall                        Dö för vårt syndige släkte 
Olseni & Hansen                                     Deckar drottningen en författare i                    
                                                                     Motvind 
Kjell Eriksson                                          Dödsuret 
Vuxen fakta                                            
Egan Söderholm                                    Down Under            Alandica 
Michael Mosley                                      Mosleys sömnskola 
Barn skönskönlitteratur: 
Astrid Lindgren Marit Törnquist     När Johan fick en liten kalv 
Julia Hansson                                          Billie , korven och havet 
Åsa Lind Emma Virke                           Kom dagen, kom natten 
Malin Falch                                              Norrsken del 2 Vikingarna och oraklet 
Jan Lööf                                                     Skrotnisse och hans nya vänner 
Jeff Kinney                                                Dagbok för alla mina fans INGET FLYT 
Caroline Engvall                                     Nollan och nätet 
Camilla Brinck                                        Musse och helium del 2 Jakten på guldosten 
                                                                                                        del 3 Äventyret i Lindrazia 
                                                                                                        del 4 I duvjägarnas klor 
Barn & Ungdom fakta:                    
Henrik Backberg                                   Stopp! Min kropp 
Ungdom skönlitteratur:  
DVD:                                                         Som hund och katt , nu tassar vi igen 
                                                                   Pelle svanslös 
                                                                   Scooby –Doo 
                                                                   Den hemliga trädgården, från 15 år  
                                                                                        
  
 
 
                                                                               
                                                                                Önskar jag er alla 
 
                                                                                                                Katarina 
 
 
VÄLKOMNA PÅ SAGOSTUND ONSDAGEN den 02.12 2020 kl 18-19 
 
 
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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     Vi konsumerar ca 14 kg textilier/person och år. Ca 7 kg går till återanvändning och lika mycket till 
förbränning. Omkring 60 % av det som bränns kunde egentligen återanvändas via välgörenhet, Second 
Hand, loppisar, osv.   
     Idag återvinns mindre än 1 % av all insamlad textil. Ett plagg kan innehålla många olika typer av 
fibrer, t.ex. bomull, polyamid och elastan. Att återvinna olika fibrer ur ett och samma plagg är idag 
svårt, men på gång. 
     Enligt EU:s avfallsdirektiv skall alla EU-länder senast år 2025 ha separat insamling och sortering 
av textilier. Idag är det återanvändning som gäller och bör vara så även efter 2025. Mindre konsumtion 
och mera återanvändning.    

Hälsar Agenda 2030 i Föglö 

 

                                                              
 

FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Tel: 0400 780233 (tele-Q)                     
 
Läkardagar i december 1.12 och 15.12 
  
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 
 
Ändringar gällande mödrarådgivningen from 1.1.21. Gravida hänvisas till 
mödrarådgivningen i Mariehamn, se ÅHS hemsida www.ahs.ax 
 
Ingen beredskap på veckosluten eller  helgdagar. 
För sjukvårdsupplysning ring  018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112                                               

  

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 

             Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 
Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 

Alarmcentralen 112 
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Hembygdsföreningen lyser upp Degerby i december

Den 1 december startar vår julkalender i Degerby med den första 
lucköppningen, på Carlsro. Varje dag fram till och med julaftonen 
öppnas en ny lucka – i form av ett juldekorerat och upplyst fönster, 
runt om i byn. 

Var de olika luckorna finns framgår av mittuppslagets kalenderkarta. 

Vi önskar alla – föglöbor och besökare - givande vandringar mellan 
ljuspunkterna i decembermörkret! 

Delta också i omröstningen om publikens favoritlucka, röstsedlar 
lämnas i ”valurnan” i Föglöbutiken och pågår december månad ut.

PS: Skolans lucköppning den 10 december sker kl 9.45, då lite extra 
happening också utlovas.

FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING R F 

Kalendern finns till försäljning 
på biblioteket, kommungården 
och Föglöbutiken samt på 
Mariehamns bokhandel.

Pris: 12 euro

Kalendern består uteslutande 
av gamla fotografier, som en 
hyllning till svunna dagars 
föglöbor, under jubileumsåret 
Åland 100.

Tack till alla som varit oss be-
hjälpliga i att ta fram bilderna: 
Kjell E, Agneta R, Katarina U, 
Margita G och Kim T!

Föglökalendern 2021 har utkommit!

FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING R F 
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Myrstigen 

Skolvägen 

Fö
glö

vä
ge

n 

Lumparlutsvägen 

Lotsuddsvägen Tingsvägen 

14  Annagården 

9  Daghemmet Myran 

11  Brankis 

6  Uleniuska villan 

7  Skärgårdslängtan 15  Kommungården 

16  Vävsalen 

2233    EEnniigghheetteenn  

21  Föglöbutiken 

2  Biblioteket 

18  Turistinfon 

17  Föglömuseet  

19 Stenkulla (Gunhild Laines stuga) 

3  Hårfixar´n 

10  Föglö grundskola 

1  Carlsro Pavillon 13  Gröna Lund 20  Stenvalls garage 

5  Villa Peron 
12  Södermans 

22  Lotsstugan 

4  Seagram 

8  Väntsalen 
24  Lilla packhuset 
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Kurser vårterminen 2021 ; 
  
SSVVEENNSSKKAA  AA11--AA22//SSWWEEDDIISSHH  FFOORR  BBEEGGIINNNNEERRSS    
oonnssddaagg  1188..3300--2200..0000  
2200..11--2211..44..22002211    
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  CCaarriinnaa  SSttrraannddeellll  
Målet är att förstå elementär text och tal och att själv kunna uttrycka sig i vardagliga situationer, 
anpassat efter kursdeltagarnas förkunskaper. Du är kanske ren nybörjare eller kan lite svenska redan. 
Välkommen med!  
You will learn the basics of Swedish language in order to understand and produce short sentences 
about everyday life. You have no skills or some skills in the language from before. Please, act quickly 
and join the course! 
  
ZZUUMMBBAA      
vvaarraannnnaann  ttoorrssddaagg  1188..0000--1199..0000  
2211..11--1188..33..22002211  
VViikkiinnggaabboorrgg,,  SSoonnbbooddaa  
KKuurrsslleeddaarree::  NNaattaalliiee  SSttrraannddhhoollmm  
Zumba är latinskt inspirerad dansträning där man dansar till olika musikstilar och samtidigt stärker 
sin koordination, sina muskler och sin kondition. En rolig, lätt och effektiv träningsform. 
  
AAKKVVAARREELLLL    
ffrreeddaagg  2222..11  kkll..  1188..3300--2200..0000,,  llöörrddaagg  2233..11  kkll..  1111..3300--1177..0000  oocchh  ssöönnddaagg  2244..11  kkll..  1111..3300--1166..0000  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  KKjjeellll  EEkkssttrröömm  
Kursen är främst avsedd för nybörjare. Vi lär oss om material och redskap; papper, färger och penslar. 
Genom olika övningar får vi en inblick i akvarellmåleriets möjligheter. Du kan ta med egna färger och 
penslar, men det finns även ett begränsat urval penslar att låna samt färg och papper att köpa.  
 
GGRRÖÖNN  SSTTÄÄDD  OOCCHH  TTVVÄÄTTTT    
llöörrddaagg  1133..22..22002211  kkll..  1111..4455--1177..0000  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  MMiikkaaeellaa  WWeellaannddeerr  

Välkommen att göra egna miljövänliga rengöringsmedel med saker du har hemma. Vi kommer att 
tillverka två olika allrengöringsmedel, diskmedel, städtvål, citrus enzymtvättmedel samt en helt vanlig 
ringblomssalva som kan vara bra att smörja in sig med. Material kan köpas av kursledaren för ca 10 
€. Ta med fika.   
KKRREEAATTIIVV  SSKKRRIIVVAARRHHEELLGG    
llöörrddaagg  2200..33  kkll..  1100..1155--1166..0000  oocchh  ssöönnddaagg  2211..33  kkll..1111..3300--1177..1155..  
KKuurrsslleeddaarree::  PPeerrnniillllaa  LLiinnddrrooooss  
Längtar du efter att skriva, eller skriva mer? Finns det berättelser inom dig som vill berättas, men 
tiden verkar aldrig finnas? Här är då helgen för dig som har skrivit väldigt lite eller för dig som redan 
har ett pågående bokprojekt. Målet med kursen är att du ska få nödvändiga redskap till att komma 
vidare och utveckla ditt skrivande från där du är. Du ska få inspiration och tid att vässa din förmåga 
och du kan släppa onödiga prestationer och hitta det lustfyllda skrivandet. Vi kommer att behandla de 
viktigaste delarna i berättarkonsten, såsom karaktärer, miljöer och att sätta en ”scen”. Ta med lunch 
och fika samt block, penna och dator.  
 
TTÄÄLLJJHHEELLGG    
ffrreeddaagg  99..44  kkll..  1177..3300--2200..4455,,  llöörrddaagg  1100..44  kkll..  1100..0000--1166..0000  oocchh  ssöönnddaagg  1111..44  kkll..  1111..1155--1166..1155  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  AAnnnnaa  SSuunnddbblloomm--WWeesstteerrlluunndd  
Lär dig tälja i färskt trä. Med bandkniv och kniv täljer vi objekt från bruksföremål till skulpturer. Barn 
från 12 år kan delta tillsammans med en vuxen. Anmäl då båda deltagarna, vuxen och barn. Vi börjar 
från grunden med täljgrepp och framtagning av material. Vi inspireras av Jögge Sundqvists bok ”Slöjda 
i trä” eller utgår från dina egna idéer. Kursen passar för nybörjare men även du som har erfarenhet är 
varmt välkommen med. Material och verktyg finns på plats. Materialavgift tillkommer  och betalas 
direkt till kursledaren. Ta med dig mat och fika.  
 
LLYYCCKKAASS  MMEEDD  KKOOLLMMIILLAANN  
llöörrddaagg  1177..44  kkll..  1122..0000--1177..0000  
MMeellllaannggåårrddss  ii  SSoonnbbooddaa  
KKuurrsslleeddaarree::  HHoollggeerr  SSuunnddbblloomm  
Tillverka ditt eget träkol med enkel teknik. Vi träffas först en gång på våren för att ordna med veden 
som får torka över sommaren. Sedan träffas vi igen på höstkanten för själva kolningen. Kom med och 
pröva på en riktigt gammal konst.  
 
 

Anmälan till kurserna görs till Medis kontaktperson på Föglö; 
Agneta Raitanen tel. 50322, 0457 382 3389 eller per mail agneta.raitanen@foglo.ax  
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Välkommen att göra egna miljövänliga rengöringsmedel med saker du har hemma. Vi kommer att 
tillverka två olika allrengöringsmedel, diskmedel, städtvål, citrus enzymtvättmedel samt en helt vanlig 
ringblomssalva som kan vara bra att smörja in sig med. Material kan köpas av kursledaren för ca 10 
€. Ta med fika.   
KKRREEAATTIIVV  SSKKRRIIVVAARRHHEELLGG    
llöörrddaagg  2200..33  kkll..  1100..1155--1166..0000  oocchh  ssöönnddaagg  2211..33  kkll..1111..3300--1177..1155..  
KKuurrsslleeddaarree::  PPeerrnniillllaa  LLiinnddrrooooss  
Längtar du efter att skriva, eller skriva mer? Finns det berättelser inom dig som vill berättas, men 
tiden verkar aldrig finnas? Här är då helgen för dig som har skrivit väldigt lite eller för dig som redan 
har ett pågående bokprojekt. Målet med kursen är att du ska få nödvändiga redskap till att komma 
vidare och utveckla ditt skrivande från där du är. Du ska få inspiration och tid att vässa din förmåga 
och du kan släppa onödiga prestationer och hitta det lustfyllda skrivandet. Vi kommer att behandla de 
viktigaste delarna i berättarkonsten, såsom karaktärer, miljöer och att sätta en ”scen”. Ta med lunch 
och fika samt block, penna och dator.  
 
TTÄÄLLJJHHEELLGG    
ffrreeddaagg  99..44  kkll..  1177..3300--2200..4455,,  llöörrddaagg  1100..44  kkll..  1100..0000--1166..0000  oocchh  ssöönnddaagg  1111..44  kkll..  1111..1155--1166..1155  
FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455  
KKuurrsslleeddaarree::  AAnnnnaa  SSuunnddbblloomm--WWeesstteerrlluunndd  
Lär dig tälja i färskt trä. Med bandkniv och kniv täljer vi objekt från bruksföremål till skulpturer. Barn 
från 12 år kan delta tillsammans med en vuxen. Anmäl då båda deltagarna, vuxen och barn. Vi börjar 
från grunden med täljgrepp och framtagning av material. Vi inspireras av Jögge Sundqvists bok ”Slöjda 
i trä” eller utgår från dina egna idéer. Kursen passar för nybörjare men även du som har erfarenhet är 
varmt välkommen med. Material och verktyg finns på plats. Materialavgift tillkommer  och betalas 
direkt till kursledaren. Ta med dig mat och fika.  
 
LLYYCCKKAASS  MMEEDD  KKOOLLMMIILLAANN  
llöörrddaagg  1177..44  kkll..  1122..0000--1177..0000  
MMeellllaannggåårrddss  ii  SSoonnbbooddaa  
KKuurrsslleeddaarree::  HHoollggeerr  SSuunnddbblloomm  
Tillverka ditt eget träkol med enkel teknik. Vi träffas först en gång på våren för att ordna med veden 
som får torka över sommaren. Sedan träffas vi igen på höstkanten för själva kolningen. Kom med och 
pröva på en riktigt gammal konst.  
 
 

Anmälan till kurserna görs till Medis kontaktperson på Föglö; 
Agneta Raitanen tel. 50322, 0457 382 3389 eller per mail agneta.raitanen@foglo.ax  
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun 
Nyhetsbrev i december 2020 

 
Julen är här ... 
 
Välkommen att inhandla dina julklappar i Föglö jaktvårdsförenings presentshop. 
 
Vi tillhandahåller klädesplagg med föreningens logotype. Du kan också på egen bekostnad ta 
ett annat klädesplagg med dig till Profilhuset i Norrböle och be dem trycka föreningens 
emblem på det om du så vill.  Fritt fram! 
 
Vi har följande produkter i lager: 
 
Hoodie, svart (munktröjor) 30 euro 
Hoodie, barn   25 euro 
Mössa, svart   15 euro 
Keps, signalröd  15 euro 
 
Frågor angående andra färger eller beställningar riktas till föreningens kassör Johan Lindfors  
040 833 7004.  
 

 
 
Samtidigt passar vi på att tillönska er alla en riktigt God Lilla Jul och en Fridfull Adventstid! 
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God Jul & Gott Nytt År 
från oss alla på Kristers Åkeri 
 
Vi vill tacka för året som gått 
och önskar er det bästa under år 2021 
 
Krister, Dan, Ville, Anton 
 
 
 
 



FÖGLÖBLADET                       DECEMBER  202014



15FÖGLÖBLADET                               DECEMBER 2020

       Vem vill Du ge en Julgåva till?
     Hos mig hitar du något för flera sinnen.
     Väldoft, smakt, lyxt, ekologisktt, söt & salt.
                Julboxar. Presenkort. 
                     Välkommen in!
        

   

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

Välkommen till vår hemtrevliga 
lilla julmarknad!  
Julstugan  

på Skeppargården Pellas 
13.12 kl 12-16 

Marknaden hålls detta år i hus, 
lillstuga och ladugård för att 

minimera riskerna för besökare 
och försäljare. Vi följer natur-

ligtvis rådande corona-
restriktioner och hoppas att det 
blir en Julstuga även detta år! 
Servering, hemvete, trähant-
verk, stickat, fisk– och jord-
bruksprodukter, juldekora-

tioner med mera.   
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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 advents- och jultiden 
 
Än är det stabilt när det gäller coronaläget och vi hoppas att det så ska förbli. Vi ser med glädje fram emot att få fira 
gudstjänster och hålla vackraste julsångerna och konserter. Vi har också tillåtelse att ta in fler än 50 personer i våra lokaler 
om vi kan garantera avstånd och god handhygien. Varannan bänk kommer att vara avstängd i våra kyrkor och handsprit 
finns vid ingångarna. Tänk också på att undvika trängsel vid in- och utgång. Och viktigast av allt: stanna hemma om du 
har förkylningssymtom, även om de är milda. 
 
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, Damkvartetten. 
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. 
 
13.12 Tredje advent. Kollekt till Diakonissanstalten i Helsingfors. 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Vi sjunger de vackraste julsångerna i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson,  

M. Piltz, sångare från Vår Kör. Kaffe på prästgården efteråt. 
 
18.12 Julkonsert och vackraste julsångerna. Kollekt till Finska Missionssällskapet 
 19.00 i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund, Kökar röster. 
 
19.12 Julkonsert och vackraste julsångerna. Kollekt till Finska Missionssällskapet 
 15.00 i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz, Vår Kör. 
 
20.12 Fjärde advent Kollekt till Finlands Sjömanskyrka 

12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
24.12 Julafton. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp. 
 13.00 Julbön i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 14.00 Julbön i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz, Vår Kör 
 15.30 Julbön i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, P. Hällund 
  
25.12  Juldagen Kollekt till Elpida r.f. stöd till dem som utsatts för människohandel. 
 8.00 Julotta i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz, Vår Kör 
 8.00 Julotta i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
  
 

Fiskekort finns att köpa för kapellförsamlingens 
fiskekortsområden. Dagskort 6€, vokort 15€, månadskort 

30€, årskort 50€. Fiskekorten finns att köpa i 
pastorskansliet och turistinfo i Degerby. 


