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Redaktör: Caroline Henriksson                                             Februari 2023

Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 24.2.  Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 20.2  kl. 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDER FEBRUARI

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Mån 30.1   19.00   Folkhälsans tabata            Skolan                     
Tor 2.2   19.00 Motionsidrott             Skolan
Mån 6.2   19.00   Folkhälsans tabata            Skolan
Tor 9.2   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 9.2   19.00 Författarbesök              Biblioteket              12                     
Tor 9.2   19.00 Motionsidrott             Skolan               
Mån 13.2   19.00   Folkhälsans tabata            Skolan
Tor 16.2   18.30 Kurs digital marknadsföring                   Kommungården    15
Tor 16.2   19.00 Motionsidrott             Skolan
Mån 20.2   19.00   Folkhälsans tabata            Skolan
Tis 21.2   18.00 Fastlagsbrasa             Sanda                       17
Tor 23.2   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa               2
Tor 23.2   19.00 Motionsidrott             Skolan
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Föglö Kommun
Föglö Turistinformation visitfoglofoglo.ax #visitfoglo

#föglö

Januari-mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

Deadline:
Må 23.1
Må 20.2
Må 27.3
Må 24.4
Må 22.5
Må 5.6Må 5.6

Utgivning:
Fr 27.1
Fr 24.2
Fr 31.3
Fr 28.4
Fr 26.5
Fr 16.6

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 2023 (exkl. moms):
Helsida  50€
Halvsida  25€
1/4 sida1/4 sida  12,50€

I Föglö fastboende och föreningar
annonserar gratis

Kom ihåg att nyttja kollektivtrafiken, den är 
gratis på Föglö! Den kombinerar alla vardagar 

på vinterturlistan med 10.10-färjan från 
Degerby och 16.50-färjan från Svinö.  

Obs nyhet! 
Ny tur på söndagar!  

Nytt för i år är att bussen även går kl. 19.00 
från Svinö. Man kan alltså åka buss Svinö-
Mariehamn från 18.30-färjan från Degerby.  

Det är viktigt att nyttja kollektivtrafiken så att 
turerna inte dras in. 

  
  
  
  

VVÄÄNNTTSSAALLEENN  II  DDEEGGEERRBBYY  lleeddiigg  aatttt  hhyyrraa  
 

Den s.k. ”väntsalen” i Degerby, det röda huset vid färjfästet, bjuds härmed ut till intresserade att 
hyra. Lokalen är ledig fr o m 1 april 2023. 
 
I lokalen gjordes 2022 en större ombyggnad, bland annat så att insatsspis installerades och vatten 
och avlopp drogs in i fastigheten.   
 
Lokalen är 41 m2 stor och månadshyran (exklusive el och vatten / avlopp som debiteras skilt) 
uppgår till följande belopp; 
Maj-september  300 €/månad  
Januari-april och oktober-december 150 €/månad 
 
Hyran är kallhyra. För el, vatten och avlopp uppbärs ersättning enligt förbrukning. 
 
Intresserade kan för visning av lokalen kontakta kommuntekniker Hans-Kristian Skaag, tel. 50215. 
 
Hyresansökan inlämnas till kommunstyrelsen senast måndag 6 mars 2023 kl. 15.00 under adress 
Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alternativt info@foglo.ax . 
 
    Kommunstyrelsen 
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På kommunkansliet kan man göra inbetalningar till följande fonder och organisationer;

Cancerfonden (min. 15 €, skilt kort)

Konstfonden (min. 15 €, skilt kort)

Miljöfonden (min. 15 €, skilt kort)

Idrottsstipendiefonden (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö kommuns fond för barndagvården (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö kommuns fond för äldreomsorgen (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)Föglö kommuns fond för äldreomsorgen (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö kommuns studiestipendiefond (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö grundskolas stipendiefond (min. 15 €, gemensamt/neutralt kort)

Föglö hembygdsförening (min. 15 €)

Östersocknens byalag (min. 20 €)

Röda Korset (min. 15 €)

Garantiföreningen för Matsmårs (min. 10 €)

Föglö kyrkogårds Blomsterfond (min. 10 €)Föglö kyrkogårds Blomsterfond (min. 10 €)

Kommunens fonder

 

TILL SALU 
 
Föglö kommun bjuder ut till försäljning en Husqvarna åkgräsklippare typ R 316TsX 
AWD årsmodell 2012 till högstbjudande. Minimipris 1 000 €. 

                      
 
 
Anbud skall lämnas till Föglö kommun senast den 10 februari 2023 kl. 12.00, märkt 
”Åkgräsklippare”. Föglö kommun förbehåller sig rätten till att fritt anta eller förkasta 
inlämnade anbud. 
Närmare upplysningar kommuntekniker Hans-Kristian Skaag tel. 50215 alt. 
0400937215. 

Byggnads- och tekniska nämnden 
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Postdress     Telefon   Telefax    E-post/webb    Bank 
Tingsvägen 3    (018) 50215  (018) 50047  hasse.skaag@foglo.ax  ÅAB 660100 - 1079417 
AX-22710 FÖGLÖ                    ANDB 557804 - 23684  
 

Byggnads- och tekniska nämnden / 
renhållningsmyndigheten 

AVFALLSHANTERINGEN I FÖGLÖ KOMMUN 2023 

 

Avfallshanteringen för kommuninvånaren fortsätter oförändrat. Den som har fastighetsnära hämtning av 
brännbart och bioavfall kan fortsätta med det. De som inte har fastighetsnära hämtning och själva för det 
brännbara avfallet till Stentorpa återvinningscentral (ÅVC) ska skaffa avfallsmärken som klistras på sopsäcken.   
 

Mottagningsavgift vid ÅVC erläggs med förköpta avfallsmärken i valörerna 44€€,,  88€€  oocchh  1100€€ eller mot faktura 
om avfallsmärken saknas, då bör faktureringsadress ges. Avfallsmärken kan köpas på Kommungården samt 
under sommarmånaderna vid kommunens turistinformation i bibliotekshuset.  
 

Det finns 5 st obemannade återvinningsstationer och de är placerade i Björsboda, Degerby, Jyddö, Sanda och 
Sonboda. PPllaasstt  oocchh  ffaarrlliiggtt  aavvffaallll  ååtteerrvviinnnnss  eennddaasstt  vviidd  ddeenn  bbeemmaannnnaaddee  ååtteerrvviinnnniinnggsscceennttrraalleenn  ii  SStteennttoorrppaa.. 
Stentorpa ÅVC och de obemannade återvinningsstationerna är öppna för privata hushåll och stugägare i 
kommunen som betalat renhållningens grundavgift. 
 

För mera information se kommunens hemsida www.foglo.ax under fliken Bygga och bo > avfallshantering, 
alternativt kan man komma in till Kommungården och bekanta sig med dem. 

 

NNYYHHEETT!!  
Kommunen inleder textilinsamling vid Stentorpa återvinningscentralen fr.o.m. 1.1.2023. 
 

I insamlingskärlet för avlagda textilier, med fördel förpackad i en mindre kasse, lägger du torra och rena 
uttjänta kläder och hemtextilier såsom: 
Ø Rockar, byxor, tröjor, kjolar och skjortor 
Ø Sängkläder, gardiner, handdukar och bordsdukar 
 

EEJJ:: mattor, skor, väskor, bälten, underkläder, strumpor, strumpbyxor, dynor, täcken, vadderingar, eller 
gosedjur eller fuktiga, mögliga, skadedjursinnehållande samt starkt luktande textiler. DETTA SORTERAS 

SOM BBRRÄÄNNNNBBAARRTT  AAVVFFAALLLL. 
 

Sälj hela och rena kläder och hemtextiler i gott skick till exempel på loppis eller donera till 
välgörenhetsorganisationernas insamlingar. 
 

I enlighet med lagstiftning skall textilavfall utsorteras från och med 1.1.2023. Arbetet pågår för att hitta 
hållbara ekonomiska lösningar för materialåtervinning av textilavfall från Åland. Därför är det viktigt att 
sortera ut textilen. Ju bättre sortering desto större förutsättningar för att textiler kan återanvändas och 
återvinnas. 
  

DDeeppoonniiaavvffaallll  11 (husgeråd/inredning/möbler) ingår i grundavgiften. OOBBSSEERRVVEERRAA att t.ex. möbler och 
inredning ska vara demonterade och sorterade för att omfattas av avgiftsfriheten. Om detta inte uppfylls 
debiteras kunden enligt deponiavfall 2 i renhållningstaxan 4455  €€ per påbörjad m³. 

 

RReennhhåållllnniinnggeennss  ggrruunnddaavvggiifftt  fföörr  åårr  22002233  äärr  ddiiffffeerreennttiieerraadd  eennlliiggtt  fföölljjaannddee::  
 

GGrruunnddaavvggiifftt  fföörr  ppeerrmmaanneenntt  bbooeennddee  hhuusshhåållll  äärr  116600  €€  (inkl. moms)..  
GGrruunnddaavvggiifftt  fföörr  ffrriittiiddsshhuusshhåållll//  --  ffaassttiigghheetteerr  äärr  110055  €€  (inkl. moms)..  
GGrruunnddaavvggiifftt  fföörr  ffrriittiiddsshhuusshhåållll//--ffaassttiigghheetteerr  mmeedd  ppeerrmmaanneenntt  bbooeennddee  ii  kkoommmmuunneenn  äärr  5500  €€  (inkl moms)..   
 
  

GGäällllaannddee  bbeeffrriieellssee  aalltt..  nneeddssaatttt  ggrruunnddaavvggiifftt  hhäännvviissaass  ttiillll  aavvggiiffttssttaaxxaann  fföörr  åårr  22002233..  

  
  

ÖÖppppeettttiiddeerr  oocchh  mmoottttaaggnniinnggssaavvggiifftteerr  vviidd  FFööggllöö  ååtteerrvviinnnniinnggsscceennttrraall  ii  SStteennttoorrppaa    
  

ÖÖppppeettttiiddeerr::  
Jämna veckor   helgfria ttoorrssddaaggaarr  11..11  ––  3311..33  oocchh  11..1100  ––  3311..1122..22002233    kkll..  1177..0000  ––  1199..0000  
Varje vecka          helgfria ttoorrssddaaggaarr  11..44  ––  3300..99..22002233              kkll..  1177..0000  ––  1199..0000  
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Postdress     Telefon   Telefax    E-post/webb    Bank 
Tingsvägen 3    (018) 50215  (018) 50047  hasse.skaag@foglo.ax  ÅAB 660100 - 1079417 
AX-22710 FÖGLÖ                    ANDB 557804 - 23684  
 

Byggnads- och tekniska nämnden / 
renhållningsmyndigheten 

AVFALLSHANTERINGEN I FÖGLÖ KOMMUN 2023 
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brännbart och bioavfall kan fortsätta med det. De som inte har fastighetsnära hämtning och själva för det 
brännbara avfallet till Stentorpa återvinningscentral (ÅVC) ska skaffa avfallsmärken som klistras på sopsäcken.   
 

Mottagningsavgift vid ÅVC erläggs med förköpta avfallsmärken i valörerna 44€€,,  88€€  oocchh  1100€€ eller mot faktura 
om avfallsmärken saknas, då bör faktureringsadress ges. Avfallsmärken kan köpas på Kommungården samt 
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Kommunen inleder textilinsamling vid Stentorpa återvinningscentralen fr.o.m. 1.1.2023. 
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Byggnads- och tekniska nämnden / 
renhållningsmyndigheten 

samt                                                        ssöönnddaaggaarr 11..55  ––  3311..88..22002233            kkll..  1144..0000  ––  1166..0000  
  

Brännbart restavfall                                                                  99  €€  ppeerr  ssääcckk  uuppppttiillll  220000  lliitteerr  
Brännbart restavfall                                                                      55  €€  ppeerr  ppååssee  uuppppttiillll  6600  lliitteerr  
Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)                  1111  €€  ppeerr  ssääcckk  uuppppttiillll  2255  lliitteerr  
Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)                                                             55  €€  ppeerr  ppååssee  uuppppttiillll  88  lliitteerr  

  

Kommunens entreprenör 2023 är Transmar Ab tel. 018-27580. Renhållningen anlitar som underentreprenör 
Alandia Allting Ab.  

DEGERBY AVLOPPSRENINGSVERK 
INFORMERAR 

 
 
Vid underhållsarbeten vid avloppsreningsverket och vid 
kommunens olika pumpstationer kan konstateras att en hel 
del otillåtna föremål har spolats ned i 
avloppsledningsnätet. Gäller även externa avlopp, 
(avloppsvatten som körs från slutna system och 
trekammarsystem).  
 
Med anledning av detta vill avloppsverket informera att 
fastighetsägaren inte har rätt att tillföra det allmänna 
avloppsnätet, ämnen, föremål eller vätskor som kan skada 
ledningsnätet, inverka skadligt på ledningsnätets funktion 
eller reningsprocessen i avloppsreningsverket. 
 
Fastighetsägaren får således inte släppa ut trasor, 
engångsdukar, bindor, trosskydd, tops och andra föremål 
och ämnen, fett i större mängder, lösningsmedel, avfettningsmedel, 
färger, olja, bensin eller andra petroleumprodukt, tungmetallhaltiga ämnen, läkemedel 
eller sura, frätande, eller giftiga vätskor och inte heller vätska, som kan orsaka stopp, 
avlagring, vidhäftning, gasbildning eller explosion eller som påverkar slamkvalitén 
negativt eller på annat sätt vållar skada eller olägenhet. 
 
Det som har vållat störst problem vid kommunens 
pumpstationer/inloppspumpstationen vid reningsverket är 
den stora mängd trosskydd, engångsdukar och tops mm. 
som spolas ned i ledningsnätet. UNDVIK ATT SPOLA NED 
DETTA! 
 

Byggnads- och tekniska nämnden 
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Privat social service 

Från och med den ½-2023 privatiseras städtjänsten för äldre. De av kommunen godkända 

företagen finns längst ner. 

Du som kommuninvånare är berättigad till momsfri socialservice om det konstaterats att du inte 
klarar din vardag utan hjälp. Orsaker till behov av hjälp kan till exempel vara ålderdom, 

sjukdom, skada eller återhämtning från sjukdom. Socialservice utan moms avser städning och 
andra stödtjänster som kommunen inte bistår med såsom fönstertvätt, trädgårdarbete, 

snöskottning mm.  

Momsfri socialservice är inte en kommunal service utan erbjuds av privata företag. Detta 
innebär att kunder som har behov av städservice framledes kontaktar företaget de önskar anlita 

direkt.  

Momsens andel av summan är 24 procent, vilket betyder att kunden får en betydande 
inbesparing. Dessutom kan kunden utnyttja hushållsavdraget som är 40 procent av priset på 

servicen. Det är endast de av kommunen godkända företagen som kan fakturera momsfritt. 

Önskar du nyttja företag som inte är godkända av kommunen betalar du hela avgiften inklusive 
moms. 

Företagen som är godkända för utförande av tjänsterna och kan fakturera kunden momsfritt 

uppnår följande krav: 

• Serviceproducenten finns registrerad på kommunens hemsida  

• Serviceproducenten ska göra upp en serviceplan tillsammans med kunden 

• Serviceproducenten ska ingå ett serviceavtal med klienten om tillhandahållandet av tjänsterna 

som socialvårdstjänster 

• Serviceproducenten ska ha en uttalad ansvarsperson som ansvarar för servicens kvalitet 

• Serviceproducenten har upprättat en plan för egenkontroll 

Av kommunen godkända företag: 

• Björkkö ab 
Tel: 0400-286383 
Mejl: info@bjorkko.ax 

www.bjorkko.ax 
• Föglö Allservice ab 

Tel: 040-8291366 

Mejl: fogloallservice@gmail.ax  

• Trendum ab 
Tel: 0457-5801234 
Mejl: info@trendum.ax  

www.trendum.ax  

 

 

Har du frågor kring detta eller om du behöver hjälp med att starta upp med ett företag kan du 

kontakta kommunens äldreomsorgschef. 
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Bildningsnämnden söker till daghemmet Myran 

• eenn  ggrruuppppaassssiisstteenntt  på heltid fram till den 25 juni 2023 med trolig 

förlängning. Tillträde så fort som möjligt. Uppgiftsrelaterad lön 2250,20 € per 
månad + eventuella arbetserfarenhetstillägg. 

• eenn  ssoommmmaarrvviikkaarriiee  ssoomm  bbaarrnnsskkööttaarree  på heltid under tiden 

12.6 – 25.8.2023. Uppgiftsrelaterad lön 2526,87 € per månad + eventuella 
arbetserfarenhetstillägg. 

 
På daghemmet Myran erbjuds barnomsorg som dagvård och eftermiddagsvård med 33 barn 
inskrivna. Daghemmet har plats för 34 barn.  
Vi söker dig som trivs med att arbeta med barn i en dynamisk och pedagogisk miljö. Du 
intresserar dig för pedagogisk utveckling och prioriterar god barnomsorg i ditt arbete. 
 
Intresserad? Kontakta daghemsföreståndare Anneli Jansson: tel. +3581850175, e-post: 
daghemsforestandare@foglo.ax eller barnomsorgschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, e-
post: barnomsorgschef@foglo.ax  
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 6 februari 2023 kl. 
15.00 under adress: Barnomsorgschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 
barnomsorgschef@foglo.ax   
 
Straffregisterutdrag uppvisas innan tillträde.  
 
Föglö den 20 januari 2023. 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
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Bildningsnämnden söker  
 

EEnn  kkuurraattoorr  till Föglö grundskola och daghemmet Myran 
 
 
Vi söker dej som ser barnet och eleven i hela sitt sociala sammanhang och bidrar till att barn och 
elever ska må bra. Du har lätt för att samarbeta, är lyssnande, empatisk och entusiasmerande. 
Avlöning per timme (20,89 €) och omfattningen uppskattas till tre dagar per månad så att du 
jobbar två dagar på skolan och en dag på daghemmet. 
Föglö grundskola är en 1 - 9 skola med 37 elever och daghemmet har 33 barn inskrivna.  
 
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Marika Eriksson: tel. +358505943198, e-post: 
marika.eriksson@foglo.ax daghemsföreståndare Anneli Jansson tel. +3581850175, e-post 
daghemsforestandare@foglo.ax eller utbildningschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, e-
post: kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 6 februari 2023 kl. 
15.00 under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag. 
 
Föglö den 20 januari 2023. 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
 
 
 
 

 
 
 

K U N G Ö R E L S E 
 

Byggnads- och tekniska nämnden lediganslår ett arbetsavtal som 
 

SERVICEMAN/FASTIGHETSSKÖTARE 
 

inom kommunens tekniska avdelning 
 

som timanställd fr.o.m. 17.04.2023 t.o.m. 08.06.2023. 
 

Kompetens: Lämplig teknisk utbildning, eller motsvarande insikter och färdigheter i 
tekniskt arbete. Kunskaper inom avloppsverk, vattenverk samt vvs och el är 
meriterande. Körkortskrav. 
 
Timlön enligt tekniska sektorns avtal.  
 
Som fastighetsskötare/serviceman jobbar man med skötsel och underhåll (även 
förebyggande underhåll) av kommunens avloppsverk, vattenverk, VA-nät, fastigheter 
och övriga byggnader, grönområden, badstränder, hamnanläggningar och andra 
uppgifter inom byggnads- och tekniska nämndens verksamhetsområde.  
 
Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast 17.02.2023, kl. 12:00, till 
byggnads- och tekniska nämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 Föglö. Kan även 
lämnas digitalt till e-post hasse.skaag@foglo.ax  
 
Närmare upplysningar erhålls från byggnadskontoret i Degerby tel. 50215 (mån, ons 
o fre kl. 9.00 - 11.30) övriga tider tel. 0400 937215.  
 
 
 
Byggnads- och tekniska nämnden 
 
 
Hans - Kristian Skaag 
Kommuntekniker/byggnadsinspektör 
 
 
 
Anslaget: 27.01.2023 
 
Nedtaget:   

   
 
 

 
 

Bildningsnämnden söker  
 

EEnn  kkuurraattoorr  till Föglö grundskola och daghemmet Myran 
 
 
Vi söker dej som ser barnet och eleven i hela sitt sociala sammanhang och bidrar till att barn och 
elever ska må bra. Du har lätt för att samarbeta, är lyssnande, empatisk och entusiasmerande. 
Avlöning per timme (20,89 €) och omfattningen uppskattas till tre dagar per månad så att du 
jobbar två dagar på skolan och en dag på daghemmet. 
Föglö grundskola är en 1 - 9 skola med 37 elever och daghemmet har 33 barn inskrivna.  
 
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Marika Eriksson: tel. +358505943198, e-post: 
marika.eriksson@foglo.ax daghemsföreståndare Anneli Jansson tel. +3581850175, e-post 
daghemsforestandare@foglo.ax eller utbildningschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, e-
post: kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 6 februari 2023 kl. 
15.00 under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
 
Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag. 
 
Föglö den 20 januari 2023. 
Bildningsnämnden 
www.foglo.ax 
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Kommunernas socialtjänst k.f. har hand om all kommunal socialvård, förutom barnomsorg och äldreomsorg. 
Förbundet ska främja invånarnas hälsa och välfärd samt sträva efter en likvärdig service i alla kommuner. 
Organisationen har ca 270 anställda och är indelad i verksamhetsområdena; tidigt stöd för barn och familj; 
barnskydd; vuxensocialarbete; funktionsservice och sysselsättning samt organisationsstöd.  
 
Kommunernas socialtjänst k.f. lediganslår följande arbete i arbetsavtalsförhållande: 
 

 
 

LEDSAGARE MAX 18 h/vecka 
 

Till verksamhetsområdet funktionsservice- och sysselsättning. 
 

En anställning som ledsagare söks för resor mellan Föglö och Svinö (eller Mariehamn) max 18 
h/vecka till en ung vuxen som är nyinflyttad på Åland. Arbetstiden är, måndag - fredag ca. 45 
minuter morgon och ca. 45 minuter kväll (längre om ledsagaren följer till och från Mariehamn). 
Arbetet inleds så snart som möjligt och fortgår till 4.3.2024 med möjlighet till förlängning. Det 
finns även möjlighet att ta endast endera resan. 
 
Till arbetsuppgifterna hör att fungera som klientens ledsagare i första hand på färjan mellan 
Föglö och Svinö. I andra hand kan ledsagning ske även under taxiresor mellan Svinö och 
Mariehamn.  
 
Som ledsagare värdesätts personliga egenskaper så som samarbetsförmåga, ansvarstagande, 
pålitlighet, flexibilitet och positiv attityd. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper. Det finns 
inget utbildningskrav för uppgiften. 
 
Prövotid om 6 månader tillämpas inom Kommunernas socialtjänst k. f.  

Intervjuer kan ske löpande under ansökningstiden. 

Anställningsförhållande: max 18 h/vecka 
Uppgiftsrelaterad lön: max 47,06 % av 2291,66€ 
Eventuella erfarenhetstillägg tillkommer. 

    
Närmare information ges av:  
 
Vik. Socialhandledare - Andreas Eriksson, tel. 018-532 866 (vardagar kl.  9-10) 
andreas.eriksson@kst.ax  
 
Vik. socialarbetare – Maija Repele, tel. 018-532 865 (vardagar kl.  9-10) 
maija.repele@kst.ax  
 
 
OOBBSS!!  MMÄÄRRKK  AANNSSÖÖKKAANN  MMEEDD  ””LLEEDDSSAAGGAARREE  MMAAXX  1188  HH//VVEECCKKAA””  
 
Ansökan ska vara oss tillhanda senast 15.2.2023 kl. 15.00 på rekrytering@kst.ax eller 
Kommunernas socialtjänst k.f., Skarpansvägen 30, 22100 Mariehamn. 
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Hälsningar från näringskoordinatorn 
 

ÅÅrreettss  fföörrssttaa  kkvväällllssffiikkaa blev inställd pga för få anmälningar och ersattes istället med en inspelad version 
där våra gäster från Företagsam Skärgård och Skördefestens Vänner berättade om vad som är på gång i 
deras organisationer. Vill även du ta del av den informationen så finns den delad på kommunens 
facebooksida! 
SSoommmmaarreennss  aallllaa  eevveenneemmaanngg börjar hitta sina datum och jag har under den här veckan uppdaterat 
kalendern på kommunens hemsida, så kolla gärna in och utgå från det närplaneringen för sommaren 
fortskrider.  
FFööggllööddaaggeenn  blir av som tidigare år den första lördagen i juli (1.7) och vi hoppas detta år få en lite speciellt 
dag med besök av ca 150 spelmän från den Finlandsvenska Spelmansstämman i byn.Allt är ännu inte 
fastslaget från deras sida, men så är planen just nu! 
 
FFööggllöövveecckkaann  återkommer även denna sommar! Den 7-16 juli hoppas vi kunna återskapa samma härliga 
stämning samtidigt som Ålands Dansbandsfestival pågår. Jag vill återigenge en stor eloge till alla som 
bidrog till programpunkter, den glada stämningen eller ”bara”som goda Föglö-ambassadörer och hjälpte 
till att dra hit folk, dela reklam och stolt visa upp hembygden för våra besökare. Det kändes verkligen 
som alla Föglöbor bidrog på sitt sätt förra året, och jag blir väldigt stolt över den vi-andan som rådde! I år 
har vi ingen arbetsgrupp för programmet utan jag kommer göra mitt bästa för att koordinera den i 
samarbete med alla er företagare, föreningar och privatpersoner som på något sätt vill delta. Ni är varmt 
välkomna att höra av er med idéer, färdiga evenemang, händelser, pop-ups eller vad som helst så väver vi 
in det i programmet. Torgförsäljningen kommer precis som förra året pågå under hela veckan och vi ser 
nog också att vi vill ha en ”food street” även detta år.  
 
NNäässttaa  kkvväällllssffiikkaa blir den 7 mars (med reservation för ändring) och då är det planerade temat 
inspirationsföreläsning. Så VEM skulle du vilja höra till under den kvällen? Förra gången vi hade den här 
typen av kväll var det Johan Mörn som var gäst. Maila mig gärna med tips eller 
önskemål om vem ni vill att vi bjuder in till denna kvällsfika. Kom ihåg att ni alla är medskapare  
i vårt företags/evenemang-nätverk, och att era önskemål och medverkan är A och O! :)  
 
SSkkäärrggåårrddssmmaappppeenn som vi gett ut tillsammans med de andra skärgårdskommunerna verkar inte bli av 
detta år. Jag har försökt få med de andra kommunerna utan gehör så vi har helt enkelt beslutat att vi gör 
vår egen ”Föglömapp” detta år. Vi ber er lämna in alla mappar från tidigare år, alternativt, att ni själva 
tömmer dem på de gamla pappren och hämtar nya till årets upplaga. Det är väldigt viktigt att gammal 
info inte ligger kvar i mapparna. Vill du vara med och annonsera i årets Föglömapp? Priset för 
annonsering är i skrivande stund ännu inte fasställt, men maila mig om du vill vara med så får du mer 
information. Mappen brukar finnas i uthyrningsstugorna, hos företagarna, på infon, muséerna och på 
färjan.  
Slutligen så vill jag tipsa alla om att vi den 16.2 kör kkuurrsseenn  ii  DDiiggiittaall  mmaarrkknnaaddssfföörriinngg, se skild annons. Ta 
chansen och kom med på en kväll och lär dig hur du effektivt kan använda dig av till exempel facebook 
som marknadsföringskanal för ditt företag eller din förening. Alla som är nyfikna på detta är hjärtligt 
välkomna oavsett om du har ett företag eller är med i en förening eller inte.  
 
Ta hand om er och hör av er -  så gör vi även denna säsong till en supersäsong för Föglö! 
 
                                       Caroline Henriksson, kontakt@foglo.ax 
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EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!!  
Nya böcker nästan alla veckor  

Vuxen skönlitteratur: 
Jeanette Semb                                          Solgård serie 1-8  
Gabrielle Filteau-Chiba                         Coyote                                                                 
John Steinbeck                                         Den långa dalen noveller 
Nora Roberts                                            Midnattsdåd 
 
Vuxen, deckare: 
Jörn Lier Horst                                        När det skymmer 
Cecilia Sjögren                                        Svallvåg  (vinnande bidrag i SAGA Egmonts deckartävling 2022) 
Ninni Schulman                                      Som vi lekte 
Harlan Coben                                          Lämna inga spår 
Marianne Cedervall                               I gryningen andas inget 
Elly Griffit                                                 Det låsta rummet 
 
Vuxen fakta: 
Kjell & Mårten Westö                             Åren 
Anders Hedin                                            Mina Fyrar 
Filip Poon                                                   Asiatiska favoriter 
Prins Harry                                                Den andre 
 
 
Åländsk litteratur: 
Dan Nordman, Kennet Gustavsson  Det Åländska folkets historia  
Liv Wentzel                                             Intill 
Geta Sockensällskap                             Getakrönikan 3,4samt 5 
Sebastian Johans                                    Döden och Kerstin 
Mats Andersson                                      Som en ensam fågel på taket 
 
Barn o ungdoms  skönskönlitteratur:  
Anna Hansson,Jennie Elverstig           På jakt efter gräsand 
G Smith                                                        Star Wars  Nytt hopp 
Barn fakta: 
Emma Jansson                                          Mina första vinterdjur

OBS!!
VIKTIGT MEDDELANDE   
vecka 8 sportlovsveckan är biblioteket stängt.pga vintersemester 
  
11..11  ––  2266..0066    oocchh  2211..88  ––  3311..1122  22002233  
Måndag 10.00 – 13.00 och 16.30 – 20.00 
Tisdag stängt 
Onsdag 16.30 – 20.00  
Torsdag 16.30 – 21.00 
Fredag stängt 
 
 
Kontakt: 

Mail:biblioteket@foglo.ax ,facebook:Föglö Bibliotek , Biblioteket på Föglö aktiv (grupp) 
Telefonnummer :50348 
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Författarbesök med Berit Olander samt Mats Stenlund på Föglö Bibliotek 

Torsdagen den 9 februari kl.19.00 
Boken ”Vemses flicka är du då?” handlar om invånarna i byarna Vandö, 
Västanträsk och Tjudö på 50-talet. Boken är självbiografisk, kryddad med 

fantasi, humor och dramatik. Något Berit utvecklade tidigt i en barnskara på 
fem. Berit berättar om hur det kom sig att hon skrev boken. Hon visar också 

akvareller på personer i handlingen. Föreläsningen är cirka en timme. 
Skådespelare Matts Stenlund läser valda stycken ur romanen. Det finns även 

möjlighet att köpa boken. 

Gratis inträde! Välkomna 

 

 

 

 

 

 

                                       Författare o Konstnär Berit Olander       Skådespelare Mats Stenlund 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ”BLANDADE VERK” 

Utställning av 

Konstnären och poeten 

LINDA SMITH 

30.01-30.03 

 

 

 

 

 

Välkomna 
Kan ses under bibliotekets öppettider 
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M 30.1               KORVSTROGANOFF
T 31.1                INKOKT FISK (KUMMEL FILE)
O 1.2                  LEVER ANGLAISE
T 2.2                  PYTT I BELLMAN
F 3.2                   KÖTTSOPPA
L 4.2                   FORELL I UGN
S 5.2                   PEPPERROTSKÖTTS 5.2                   PEPPERROTSKÖTT
M 6.2                 KÅLLÅDA
T 7.2                  STRÖMMINGSFÄRSBIFF
O 8.2                 HELSTEKT KARRÈ
T 9.2                  BIFF A LA LINDSTRÖM
F 10.2                KORVSOPPA
L 11.2                RÖKT FORELL
S 12.2                SLOTTSTEKS 12.2                SLOTTSTEK

M 13.2               FLÄSKSÅS, ROTSAKSPURÉ
T 14.2                KOKTA FISKBULLAR
O 15.2               STUVAD LAKKORV
T 16.2                MARCO POLO GRYTA
F 17.2                GRÖNSAKSSOPPA
L 18.2                FISKGRYTA
S 19.2                SCHNITZELS 19.2                SCHNITZEL
M 20.2               KOKTA KNACKISAR & MOS
T 21.2                SOPPA
O 22.1               BROILERGRYTA
T 23.2                FRIKADELLER I MILD TOMATSSÅS
F 24.2                FORELLSOPPA
L 25.2                FÄRSBIFF M. OST O SKINKA
S 26.2                STROGANOFF GRYTA  S 26.2                STROGANOFF GRYTA               

Annagårdens meny

Föglö hälso-och sjukvårdsmottagning

Tel: 0400 780 233 - TeleQ-du blir uppringd

Behöver du påfyllning av TBE-vaccin inför våren,  
ring oss så hjälper vi med recept och vaccin!

Vi har coronavaccin! 
-mera info finns på www.ahs.ax 

-coronasmitta 

--coronavaccinationer

Läkare Markus Franzén varannan tisdag, alltid på ojämn vecka,  
följande gång 31/1 + 14/2 + 28/2 2023

Hälsovårdare på skolan är torsdag-förmiddag, ca kl.09-12

------------------------------------------------------- 

Mottagningen stängd veckoslut + kvällar. 
--------------------------------------------

Viktiga telefonnummer; 
HC, Mariehamn, tidsbokning + sjukvårdsupplysning 018 538500  

vardagar kl.8-16, lö + sö 9-16

Alarmcentralen 112 vid akuta ärenden 

ÅCS växel + akuten 018 5355

Nina och Helena
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KULTURBIDRAG 

 
Nu är det dags att ansöka om kulturbidrag från Föglö kommun !  

 
Fullständiga ansökningar skall vara fritids- och kulturnämnden tillhanda senast 
tisdag 14 februari 2023 kl. 15.00, under adress Tingsvägen 3, 22710 Föglö eller 
e-mail; info@foglo.ax 
 
Ansökningar från föreningar skall åtföljas av verksamhetsplan och budget för 2022 samt bokslut för 
2021 ifall man har sådant klart, annars för 2020 (ifall det inte redan inlämnats). 
 
Ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsvarande för 
verksamheten/investeringen ifråga. 
 
Ansökningar för verksamhet av engångskaraktär skall bifogas av en finansieringsplan för 
ifrågavarande verksamhet/evenemang. 
 
OBS, viktigt ! I övrigt gäller ”Allmänna principer för föreningsstöd i Föglö kommun” som finns på 
kommunens hemsida www.foglo.ax  eller går att erhålla från kommungården. Där finns också 
tips/idéer för vad man kan söka. 
 
Kulturbidrag kan sökas för/av: 
• Föreningar eller sammanslutningar med verksamhet i Föglö kommun 
• Privatpersoner bosatta i Föglö kommun 
• Kulturverksamhet som riktar sig till kommunens invånare 
• Annat kulturevenemang eller tillställning som riktas till kommunens invånare 
 
Allmänna regler 
• Barn och ungdomsverksamhet i Föglö kommun prioriteras. 
• Verksamhet som får kulturbidrag ska på något sätt komma allmänheten i Föglö tillgodo. 
• Den ansvariga sökande ska vara 18 år fyllda. 
• Den ansvariga sökande garanterar att kulturyttringen inte är stötande eller kränkande. 
• Fritids- och kulturnämnden beslutar om fördelning av kulturbidrag på basen av inkomna ansökningar, som skall vara 
kompletta enligt föreliggande kriterier för att kunna vara aktuella. 
 
Kulturverksamhetens verkställande, ekonomisk redovisning samt bidragets utbetalning:  
• Kulturbidraget gäller för kulturprojekt som påbörjas, utförs och/eller avslutas innevarande budgetår. Projektet kan alltså 
utföras tidigare på året innan beslut om bidraget fattats. Detta sker då på ”egen risk” och utan garantier för att bidrag kan 
beviljas. 
• Till ansökan ska bifogas kulturprojektets planering, finansieringsplan, förteckning över sökta bidrag samt finansiering som 
redan beviljats och/eller avslagits. 
• Bidraget utbetalas mot redovisning efter att den bidragsberättigade verksamheten ägt rum. Vid kontinuerlig verksamhet 
utbetalas bidraget, vid behov i rater, efter att beslutet tagits. 
 
Kulturbidrag kan tex utdelas inom följande verksamhetsområden: (se principdokumentet) 
1.      Byggnader / platser  4.      Konst / fotografi 
2.      Musik / dans  5.      Traditioner 
3.      Teater / film / video  6.      Litterär verksamhet 
 

Fritids- och kulturnämnden 
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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 
tor 16.2 kl 18.30

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?

Anmäl dig till Caroline på kontakt@foglo.ax senast 10.2
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Kurser vårterminen 2023  

Alla får gå på Medis kurser oberoende var man bor.  Anmäl er gärna så fort som möjligt. 
88005511  SSYY--  OOCCHH  MMÖÖNNSSTTEERRKKOONNSSTTRRUUKKTTIIOONNSSKKUURRSS    
oonnssddaagg  1188::3300--2211::0000  
11..22--2299..33..22002233  ((88  ttiillllff..  2244  lleekktt..))  KKuurrsslleeddaarreennss  ssyyaatteelljjéé,,  TTiinnggssvvääggeenn  77,,  DDeeggeerrbbyy  
KKuurrsslleeddaarree::  BBoojjaa  LLeehhrrmmaarrkk    KKuurrssaavvggiifftt  5500,,0000  €€  
Vill du lära dig mera om material, sytillbehör, verktyg, måttagning och tillverkning av mönster? Då är sy- 
och mönsterkonstruktion för dig. Provdockor finns om du vill lära dig grunderna i drapering. Vi syr både 
kläder och inredningstextilier. Du kan sy om eller göra nytt av gamla plagg. Kursen vänder sig till nybörjare 
och till mera erfarna. Ta med sytillbehör och gärna egen symaskin. Det finns ett litet antal symaskiner på 
plats. 
 

11007799  OODDLLAA  FFÖÖRR  HHUUSSBBEEHHOOVV  
ttiissddaagg  1199::0000--2200::3300  
2288..22,,  2288..33  oocchh  2255..44..22002233  ((33  ttiillllff..  66  lleekktt..))  FFööggllöö  ggrruunnddsskkoollaa,,  FFööggllöövvääggeenn  4455,,  DDeeggeerrbbyy  KKuurrsslleeddaarree::  
SSooiillee  WWaarrttiiaaiinneenn  KKuurrssaavvggiifftt  3355,,0000  €€  
Hemmaodlat är godast! Vi går igenom grunderna i odling för ditt och familjens husbehov, olika 
odlingstekniker, sorter, frön, plantor, jord och gödsling. Dessutom får du massor av praktiska tips. Inga 
förkunskaper krävs. Materialkostnad 10 € som betalas direkt till kursledaren. 
  

55555599  DDAANNSSAA  BBUUGGGG  
ffrreeddaagg  1188::4455--2200::1155  oocchh  llöörrddaagg  1100::3300--1144::4455  
33--44..33  oocchh  3311..33--11..44..22002233  ((22  vveecckkoosslluutt,,  1144  lleekktt..))  VViikkiinnggaabboorrgg,,  SSaannddååssssttiiggeenn  55,,  SSoonnbbooddaa  KKuurrsslleeddaarree::  
AAnnnnaa--GGrreettaa  PPeetttteerrssssoonn  oocchh  MMuussssee  WWeesstteerrlluunndd    KKuurrssaavvggiifftt  4455,,0000  €€  
Bugg är en rolig och fartfylld dans. Detta är en grundkurs i bugg där du lär dig grundstegen och kommer i 
gång att bugga. Singeldansare paras ihop på plats. Ta med vattenflaska och låga bekväma skor som inte gör 
märken i golvet. Ta även med lunch på lördagarna.  
 

11007711  NNAATTUURRVVAANNDDRRIINNGG  II  JJYYDDDDÖÖ  
ssöönnddaagg  1144::1155--1177::3300  
2288..55..22002233  ((11  ttiillllff..  44  lleekktt..))  SSaammlliinngg  vviidd  tteelleeffoonnmmaasstteenn  ii  JJyyddddöö  
KKuurrsslleeddaarree::  AAnnnniikkaa  HHoollmmssttrröömm  KKuurrssaavvggiifftt  2255,,0000  €€  
Följ med längs Jyddö vandringsled i vårblomningens tid. Leden går genom hassellundar, gamla lövängar 
och åkerlandskap omväxlande med berg, ek- och tallskog. Från toppen av Jyddö bötesberg njuter vi av 
utsikten över landskapet. Den kalkhaltiga och näringsrika jordmånen skapar en artrik lundflora med ädla 
lövträd, vårblommor samt sällsynta växter som orkidén Adam och Eva. Vi passerar en vassvik med 
utsiktstorn där vi kan se sjöfåglar och kanske rovfåglar. Vandringen tar ca 3 timmar inklusive fikapaus. 
Medelsvår, kuperad terräng. Ta med egen matsäck.  
 

Alla kurstider är i möjligaste mån anpassade efter Skarvens turlista. 
Anmälan görs till Medis kontaktperson på Föglö;  

Agneta Raitanen, telefon 0457 382 3389 eller per mail agneta.raitanen@gmail.com.  
Det går också bra att ta kontakt via Facebook.  
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ÖÖsstteerrssoocckknneennss  BByyaallaagg  
bbjjuuddeerr  iinn  ttiillll  ttrraaddiittiioonnsseennlliigg  
FFaassttllaaggssbbrraassaa  2211  ffeebbrruuaarrii  
ii  SSaannddaa,,  mmiitttteemmoott  vvåårr  
BByyssttuuggaa  kkll..  1188::0000

AAllllaa  äärr  vväällkkoommnnaa!!

BByyaallaaggeett  fföörrbbeerreeddeerr  bbäännkkaarr  oocchh  kkoorrggaarr  fföörr  aatttt  ggrriillllaa,,  
ttaa  ggäärrnnaa  mmeedd  kkoorrvv..  VViidd  ssnnöö  ssåå  ttaa  äävveenn  mmeedd  ppuullkkaa  
eelllleerr  mmaaddrraassss  åått  bbaarrnneenn  aatttt  ååkkaa  ii  bbaacckkeenn  bbrreeddvviidd..
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FAVORIT I REPRIS!     
Har du måhända en skrotbil, som du vill bli av med? LR fortsätter stöda hämtning av 
skrotbilar så att bärgningen blir helt GRATIS för dig!  
Kontakta Bärgarn Ab på +358 (0) 18 21400 eller per mejl till info@bargarn.ax eller 
ännu enklare; via firmans hemsida under ”Kontakta oss”!  
För att bärgningen skall gå rätt till, vill firman ha en fullmakt över att bilen får 
avhämtas och skrotas samt en kopia på ett ägarbevis till bilen. Dokumenten kan 
placeras i skrotbilens framruta. 
Ju fler som anmäler intresse härför, desto snabbare kommer Bärgarn Ab ut till Föglö. 
Tag tillfället i akt!                                                  
                                                                                                         
 
                                                                                                         hälsar 

Agenda 2030 i Föglö                                                     

 
 

 
 
 
  

 

Kommande datum

• 1 mars: Uppstart 2 Yoga i gympasalen
• 29 april: Pitchmästerskapen
•  27 maj: Åland Grönskar på Carlsro
•  9 juni: Sjävstyrelsefirande på Carlsro
•  11 juni: Carlsro Cancerrun
•  16 juni: Turistinfon öppnar
•  17 juni: Allsång på Carlsro brygga
•  21 juni: Torgkväll
•  1 juli: Föglödagen
•  9 juli: Amalias strandparty
•  7-16 juli: Contrytorget i Degerby
•  10-15 juli: Ålands Dansbandsfestival
•  18 juli: Torgkväll
•  22 juli: Poker Run besöker Degerby
•  25 juli: Torgkväll
•  1 augusti: Torgkväll
•  8 augusti: Torgkväll
•  20 augusti: Turistinfon stänger

OBS!
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                 Vänkurs 

Vill du bli Röda korset vän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, inflyttad eller någon annan 
som behöver det? 

Kom med på vänkurs torsdagen den 23:e februari kl. 18-21 i Röda korsgårdens matsal, vån.2  

Kursen är kostnadsfri  och fika ingår 

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet 
(vänpool som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig 
vän), självkännedom och frivillig verksamhet. 

Du förbinder dig inte till något utan kan även gå kursen för att få mer information.  

Anmälningar senast onsdag 15.2Anmälan genom denna länk; 
https://www.lyyti.in/Vankurs_7618  

För mer information kontakta; 

Linda Johansson, Samordnare för social och mångkulturell verksamhet 
tel. 040 82 67 005 
linda.johansson@redcross.fi 
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FEBRUARIERBJUDANDE:

Vid köp av Färgbevarande
Schampo & Balsam

får Du en 
Vårdande Kurspray på köpet!
(Gäller så långt lagret räcker).

          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.
 Varmt Välkommen till min salong!
 Utbildad färgexpert. Hår, hud, hälsa.



23FÖGLÖBLADET                                  FEBRUARI 2023



FÖGLÖBLADET                        FEBRUARI 202324

 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 februari 2023 
 
 

29.1 4 söndagen efter trettondagen Kollekt till  Finska Bibelsällskapet 
 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem. P. Karlsson, P. Hällund 

 

5.2 Kyndelsmässodagen Kollekt till Gemensamt Ansvar 
 10.00 Högmässa i Föglö kyrka.  P. Karlsson, K. Eriksson 
 13.00 Högmässa i Sottunga skola. P. Karlsson, K. Eriksson 

 

12.2 2 söndagen före fastetiden Kollekt till Förbundet Kyrkans Ungdom 
 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem. P. Karlsson, P. Hällund 

 

19.2 Fastlagssöndagen  Kollekt till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond 
 10.00 Taizemässa i Föglö kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 

 

26.2 1 söndagen i fastan  Kollekt till KRAN r.f. 
 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem. P. Karlsson, P. Hällund 

 

5.3 2 söndagen i fastan Kollekt till Församlingsförbundet r.f. 
 10.00 Högmässa i Föglö kyrka. P. Karlsson, K. Eriksson 
 13.00 Högmässa i Sottunga skola, P. Karlsson, K. Eriksson 
 
 

Övrig verksamhet 
 
Andakt på Annagården    1.2, 15.2, 1.3  kl. 14.30 med P. Karlsson 
Andakt på Sommarängen   6.2, 20.2, 6.3  kl. 13.30 P. Karlsson 
Klapp och Klang i Föglö    8.2, 22.2  kl. 13.00 P. Karlsson 
Klapp och Klang i Kökar skola 26.2 kl. 15.00 P. Karlsson  
Klapp och Klang i Sottunga 14.2 kl. 14.00  P. Karlsson 
 
 

GEMENSAMT ANSVAR 
 På fastlagstisdagen den 21.2 serveras i Kökar församlingshem  
 ärtsoppa och fastlagsbulle från kl. 16.00 till kl.18.00.  

Intäkterna går till insamlingen Gemensamt ansvar Välkomna med! 
 


