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Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Tor 1.4   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Tor 1.4  18.00 Medis Zumba             Vikingaborg
Tor 1.4   18.00 Vår Kör övar             Kyrkan  
Tor 1.4   19.00 Motionsidrott             Skolan                       
Ons 7.4   18.00 Sagostund                          Biblioteket                 7
Tor 8.4   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Tor 8.4   18.00 Vår Kör övar             Kyrkan  
Tor 8.4   19.00 Motionsidrott             Skolan                     
Sön 11.4   14.00 FUIA årsmöte             Kommungården     10
Tor 15.4   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Tor 15.4   18.00 Vår Kör övar             Kyrkan  
Tor 15.4   19.00 Motionsidrott             Skolan                     
Lör 17.4  Byastädning             Föglö                6
Sön 18.4  Byastädning                                               Föglö                         6
Tor 22.4   17.00 ÅVC i stentorpa har öppet           Stentorpa                 2
Tor 22.4   18.00 Vår Kör övar             Kyrkan  
Tor 22.4   19.00 Motionsidrott             Skolan
Sön 25.4  Majblomsjippo             Sommarögård         11
Mån 26.4   19.00 JVF årsmöte             Kommungården     10

           

     

           

        

     
     
   

glad påsk!
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@visitfoglo

Föglö kommun
Föglö turistinformation

April:
Varje vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00 

FÖLJ OSS GÄRNA PÅ 
SOCIALA MEDIER!

 

KUNGÖRELSE 
 

  

STUDIESTIPENDIUM 2021 
 

Ett stipendium ur Föglö kommuns studiestipendiefond anslås att senast måndag 26 april sökas 
hos kommunstyrelsen, adress: Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alt. info@foglo.ax.  
 
Stipendiet om 200 euro utdelas till en i Föglö kommun hemmahörande studerande som med god 
framgång bedriver universitets-, högskole- eller yrkesstudier i läroinrättning utom landskapet, 
varvid avseende fästes vid ernådda studieframgångar. 
 
Studerande, som redan avlagt yrkes- eller slutexamen kan inte komma ifråga. 
 
Till stipendieansökan bifogas utredning över avlagda förhör eller tentamina och uppnådda 
studieframgångar, om möjligt med någon form av värdeomdöme. Utredningen, av vilken även 
bör framgå antalet studieveckor eller poäng, bör helst göras på blankett som tillhandahålles av 
läroanstalten. 
 
Föglö, 19 mars 2021 Kommunstyrelsen 
 



3FÖGLÖBLADET                                        APRIL 2021

 
 
 
 
 
Bildningsnämnden i Föglö 
          
Föglö den 19.03.2021       
 
  

Kungörelse 
 

Bildningsnämnden i Föglö begär härmed in 

AANNBBUUDD  

på skolskjutsarna till och från Föglö grundskola för läsåret 2021-2022. 
 

Anbudshandlingar finns att få från utbildningschef Kerstin Lindholm, 
kerstin.lindholm@sottunga.ax eller mobil 040-5165397. 
Anbuden ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 13 april 2021 kl. 15.00 under adress: 
Bildningsnämnden i Föglö, Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  

  
På bildningsnämndens vägnar: 

 
Kerstin Lindholm 
Utbildningschef 

 

Till salu från kommunen
Följande finns till försäljning från kommunen;

 4 st. bojvikter i betong

 7 st. bojar

Nokia vinterdäck på fälg 195/70 R15C 

För att se bilder på de olika objekten kan man gå in på kommunens hemsida www.foglo.ax

Vid förfrågningar kontakta arbetsledare Erik Fellman, tel. 0457 345 6658.

Anbud per objekt inlämnas till info@foglo.ax eller per post till Föglö kommun, Tingsvägen 3, 22710 Föglö, 
senast torsdag 30.3.2021 kl. 15. Allt säljes i befintligt skick. 

               Några ord från näringskoordinatorn

    - Midsommarnumret av Föglöbladet ersätts i år av en 
   tidning fylld med även redaktionellt innehåll. Deadline
   för den är 4 juni och den utkommer sen den 17 juni. 
   Företagare och föreningar, likaså privatpersoner är 
   precis som vanligt välkomna att annonsera! Fundera
   efter så att ni får med information som täcker hela 
   sommaren! Följande nummer av Föglöbladet kommer 
   i slutet av august. 
  
   -Torgkvällarna kommer i år att hållas alla tisdagar i juli 
   samt den första i august. Några torsdagarn i juli kommer 
   det att bjudas på musikunderhållning på torget.

Ni når mig på kontakt@foglo.ax
mvh Caroline Henriksson



FÖGLÖBLADET                                APRIL 20214  
 

Föglö kommun lediganslår ordinarie befattning som   

Närvårdare 50% 
Har du en god människosyn och kunskap i omvårdnad, är du välkommen att 

söka och bli en del av vårt 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 snarast och tillsvidare. Finns möjlighet finns att utöka 
arbetstiden med extra arbetspass. Bostad kan eventuellt ordnas. 

 
Kompetens:  Närvårdarutbildning, Valviraregistrerad.  

Erfarenhet är meriterande. Prövotid tillämpas. 
 

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

 
Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast tisdag    

6 april 2021 kl. 15.00 till:  
 Vik. Äldreomsorgschef Föglövägen 88 22710 FÖGLÖ  

eller e-post aldreomsorgschef@foglo.ax 
 
 

Närmare upplysningar ges av vik. Äldreomsorgsledare/Äldreomsorgschef 
Anne Lund, tel. 018-50382. 

eller Sjukskötare Katarina Liewendahl tel 018 -50077

 

Föglö kommun lediganslår en befattning som 

Hemvårdare /närvårdare inom kommunens äldreosorg 
50 % av heltid i periodarbete enligt överenskommelse. Arbetsprocenten kan 

senare komma att utökas till 75 %. 
Bostad kan eventuellt ordnas. 

 
Huvuduppgifter: 
Hos oss jobbar man både inne på Annagårdens ESB och ute i kommunen 
hemma hos klienterna. Syftet med hemvården är att stöda de äldre så att de kan 
bo kvar hemma så länge som möjligt med upplevd trygghet och livskvalitet.  
På äldreboendet är din huvudsakliga arbetsuppgift att ge klienterna 
förutsättningar för att leva ett så normalt och självständigt liv som möjligt. Du 
hjälper klienterna med liknande arbetsuppgifter som i hemvården men på 
äldreboendet istället. 

Kompetenskrav:  
Behörighetskrav är valviraregistrerad närvårdare. B-Körkort.  Goda kunskaper i 
svenska. Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen  
tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd.  
 

Grundlön:  2.465,00 € /månad för 100 % tillkommer ev erfarenhetstillägg och  
 

Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast  tisdag den 6 april 2021, 
kl.15.00  till Vik Äldreomsorgschef Anne Lund Föglövägen 88  22 710 Föglö eller 
till:  aldreomsorgschef@foglo.ax 

 
 
Närmare upplysningar ges av Anne Lund, vik. Äldreomsorgschef  tel. 018 – 50382 
eller av sjukskötare Katarina Liewendahl 018-50077 
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 Föglö kommun lediganslår ett tillfälligt arbetsavtal som 

Vårdbiträde 100% på Annagården ESB 
 
100 % av heltid dagtid, måndag-fredag fr.o.m 21.06.2021 och till 31.12.2021 med 

eventuell förlängning.  
Bostad kan eventuellt ordnas. 

 
Huvuduppgifter: 
Ansvar för tvätt och klädvård. Ansvara för lilla matsalen. Skapa en trevlig 
målstidsmiljö. Social samvaro med klienterna. 
 
Kompetenskrav:  
Hygienpass och goda kunskaper i svenska är ett krav. Lämplig utbildning eller 
erfarenhet för av att jobba med äldre människor och enklare kökssysslor. För att 
trivas och göra ett bra jobb är det positivt om du har ett genuint intresse för 
människor och en vilja att hjälpa till. 
Anställningen inleds med prövotid. Den valda ska innan befattningen  
     tillträds uppvisa ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. 
    

Grundlön:  2179,00 € /månad för 100 % 
  

Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast måndag  den 6 april 2021 kl 
15.00 till Föglö kommun, Äldreomsorgschef Föglövägen 88,  22 710 Föglö eller till:  
aldreomsorgschef@foglo.ax 

 
 

Närmare upplysningar ges av Anne Lund, vik. Äldreomsorgschef   
tel. 018 – 50382 eller Sjukskötare  

Katarina Liewendahl tel. 018 50077 
  

 

 

    Slängda godispapper, plastpåsar, snusportioner, fimpar, tuggummin, m.m. kan försvinna ”för 
ögat”, men efterlämnar små mikroplastpartiklar, som stannar kvar i naturen och i havet. Det tar 
ungefär 1–5 år för en slängd cigarettfimp att sönderdelas till mikroplast, medan mikroplasten kan ta 
100 år på sig att försvinna, om den ens gör det! Vid skräpmätningar i större tätorter i Sverige 2019 
visade sig 65 % av allt gatuskräp vara cigarettfimpar. 14 % var portionspåsar från snusare. 
    På landsbygden kan skräp längs väg- och åkerkanter förorsaka allvarliga skador eller ha dödlig 
utgång för produktionsdjur, husdjur och vilda djur i naturen. Speciellt aluminiumburkar, som slängs i 
naturen och hamnar på en åker, hackas lätt sönder av skördemaskiner och hamnar sedan i djurens 
foder. Det här förorsakar tyvärr årligen allvarliga inre skador och en plågsam död för många djur, som 
fått i sig de vassa metallbitarna.  
    På många håll arrangeras nu i vår såväl landsomfattande som lokala skräpplockardagar. Så också 
på Föglö. – Se separat annons! – Delta du också!  

  Önskar Agenda 2030 i Föglö 
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Längs våra vägar ligger en stor mängd skräp som är ett tråkigt, till viss del farligt och 
väldigt förfulande inslag i vår närmiljö. Agenda 2030, miljögruppen på Föglö, tar därför
 initiativ till en rejäl städhelg. 

Vi uppmuntrar nu ALLA SOM BOR OCH ALLA SOM VISTAS PÅ FÖGLÖ att 
delta i 'byastädning' längs våra vägar, under helgen 17-18 april! 

Vi efterlyser också personer som kan ansvara för utdelning av sopsäckar. Det insamlade 
skräpet placeras i sopsäckar som uppsamlas måndag morgon den 19 april på avtalade skräpet placeras i sopsäckar som uppsamlas måndag morgon den 19 april på avtalade 
platser. Det här gäller endast skräp som vi städar bort från vägar, diken, åker- och skogs-
kanter i samband med byastädningen.

Mer information om evenemanget kommer på facebook-sidan 'Föglöbor' då vi vet vilka 
byar eller områden som vill vara med och vilka som är våra kontaktpersoner. Vi vill gärna 
uppmuntra till samling på någon central plats i byarna där man  kan samlas för kaffe, 
picknick eller varför inte korvgrillning efter genomförd byastädning. Naturligtvis håller 
alla ett säkerhetsavstånd!alla ett säkerhetsavstånd!

Det har inte varit lätt, ja inte ens möjligt, att arrangera publika tillställningar på långa tider 
men ett utomhusevenemang av den här arten tycker vi är ett förträffligt och riskfritt 
miljöarbete såvida smittoläget nu inte förvärras. Om så skulle ske informerar vi vad 
som händer med städningen.

Vi ser fram emot att den som vill vara ansvarig i sin by eller del av by anmäler sitt intresse 
till Agneta Raitanen på tel nr.  ...... så kontaktar vi dig därefter.

                                                 ALLA ÄR VÄLKOMNA UT OCH STÄDA FÖGLÖ!
     
Agenda 2030-gruppen; Helena, Gunilla, René, Agneta, Ebbe, Annette och Soile

Illustrationer från stadaaland.ax

Kom med DU också och ...

STÄDA FÖGLÖ!
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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:  
Eli Åhman Owetz                                       Sköna Maj                       Lättläst 
Karin Collin                                                 Nära till natten 
Robert Åsbacka                                          Kistmakarna 
Marie Albertsson                                       Tobias 
Heléne Holmström                                   Satsa allt 
 
 
Vuxen, deckare:  
Mari Jungstedt                                         Innan molnen kommer 
Ragnar Jónasson                                     Snöblind                             del 1 
Peter James                                              Död vid första ögonkastet 
Mariette Lindstein                                  Vit krypta 
Åsa Leijon                                                 Drunkna tyst 
Anna Jansson                                           Galgbergets väktare 
Jens Lapidius                                           Paradis city 
Vuxen Fackta: 
 
 
Barn skönskönlitteratur:  
Nail Gaiman                                             Caroline                             Rumänskbok 
 
Barn & Ungdom fakta:    
           
Ungdom skönlitteratur:  
  
  
DVD :      
Matklubben 
Jorden vi ärvde 
Bageriet på Portobello road 
Nelly Rapp 
Shorta  
 
Ljudbok barn 
Den lilla prinsen 
                            

Det finns även barn/ungdoms  böcker på RUMÄNSKA, ESTNISKA och Lettiska 
 

Nästa sagostund är ONSDAGEN den 07.04 2021 kl 18-19 
Med reservation för ändring pga Covid-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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Kommunblad mars 2021

Hej!

Under de senaste åren har intresset för terrängcykling ökat markant både på Åland och i vår närregion.
Det ökande intresset för cykling generellt och terrängcykling hör ihop det den aktiva livsstil som
dagens besökare vill utöva även under sin semester. Idag syns inte endast entusiasterna ute längs
med lederna utan allt fler barnfamiljer vill uppleva skogen på två hjul.

Nu finns det även ett intresse i turismbranschen lokalt att utveckla terrängcykling på Åland, vilket vi på
Visit Åland upplever som positivt. Därav söker Visit Åland intressenter med markområden som kunde
upplåtas för ändamålet, om möjligt gärna i närheten av annan service för bästa ringeffekter. Här vill
Visit Åland samtidigt förtydliga att de åländska vandringsstigarna och -lederna inte är ämnade/tillåtna
för cykling i någon form.

Idag finns ett område i Kastelholm där intressenten inväntar ett besked om arrendering. Utöver detta
har två andra kommuner visat ett första intresse.

Som första steg önskar Visit Åland samla intressenter och sakkunniga för vidare planering och titta på
olika finansieringsmöjligheter. Ett dylikt projekt kräver en extern finansiering via t.ex. Leader eller
EU-programmen ERUF eller Interreg. Visit Åland ser som bäst en möjlighet att kunna agera som en
huvudman för projektet i samarbete med branschen.

Visit Åland tar tacksamt emot tips, ideér på intressanta och möjliga markområden.
Hör gärna av dig till utveckling@visitaland.com eller på tel 24 258.

Med vänliga hälsningar

Teamet på Visit Åland

Storagatan 8, AX-22100 Mariehamn, Åland, Finland
info@visitaland.com
+358 18 24 000
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VI SES ONLINE!

Vi kommer hålla 8st online träffar under 2021. 
Vi kommer nu hålla det tredje tillfället 14.4.2021 kl.10:00-11:00. 
Då berättar Kenneth Åkergård, Finansieringshandläggare, från

Landskapsregeringen om bl.a. Skärgårdsstödet. 
Anmäl dig senast 13.4.2021 på adressen info@skargarden.ax, 

så skickar vi videolänken till dig! 
 

Boka redan in träff nummer fyra, 4.5 kl.10-11 i din kalender, då berättar
Ålands Näringsliv om vad man skall tänka på när man startar eget. 

DIGITALA ONLINE TRÄFFAR
MED FÖRETAGSAM SKÄRGÅRD!

 

HA MINST EN AXGAN-DAG I VECKAN

DÅ RÅVARORNA I HUVUDSAK ÄR ÅLÄNDSKA

 

GÅ PÅ EN PROMENAD OCH PLOCKA SKRÄP

UNDER EN HALVTIMME

GÅ LÄNGST EN VÄG, EN STRAND ELLER EN

STIG

 

HA EN HYLLA I KYLSKÅPET MED MAT SOM

HÅLLER PÅ ATT BLI GAMMAL

FÖRST NÄR HYLLAN ÄR TOM SÅ KÖPS NY MAT

 

 

#SKÄRGÅRDSAMBASSADÖR

månadens

hållbarhetsutmaning 

VI A
RBE

TA
R FÖ

R DITT

 SK
ÄRGÅRDSF

ÖRETA
GANDE! 

T I L L S A M M A N S  M E D

WWW.SKARGARDEN.AX

INFO@SKARGARDEN.AX
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun 

Nyhetsbrev i april 2021 

 

 

Under förutsättning att smittskyddsläget på Åland det tillåter välkomnas medlemmarna i Föglö 
jaktvårdsförening till 

ÅRSMÖTE 

Tid:  Måndagen den 26 april kl. 19.00 
Plats:  Kommungården 
Agendan:  1) Stadgeenliga ärenden 

2) Prisutdelning i viltvårdstävlingen 2020 
3) Revidering av regler för nämnda tävling 

 4) Jaktförvaltningen informerar om aktualiteter 
 5) Lucas Wideman från Ådans vänner berättar om föreningens verksamhet 
Övrigt: Se annons i Ålandstidningen veckan innan! 
 
På mötet serveras smörgåstårta! Försäljning av persedlar. VÄLKOMNA! 

OBS! Om mötet inställs meddelas detta på sociala medier och anslag på Kommungården. 

 

Sommarjobba i Kyrkan 
 

Under tiden 15.6-6.8 söker vi två 
kyrkvakter/guider som kan visa kyrkan, 
städa, och arbeta på gravgården med skötsel 
av gravar och rabatter. 

 

Arbetet är förlagt tisdag till fredag kl. 11-16. 
Arbetet fördelas enligt överenskommelse. 
Avtalsenlig lön. 

 

Skriftlig ansökan senast den 17 april till 
Pastorskansliet, Kyrkvägen 106, 22710 Föglö  
Eller per e-post: alands.sodra@evl.fi 

 

Om du vill veta mer kan du ringa  

0457-344 6264 

 

Ålands södra skärgårdsförsamling¤ 

 
 

FUIA INFORMERAR 
 

FUIA håller ÅRSMÖTE söndagen den 11 april 
kl. 14.00 på Kommungården.  
 
Stadgeenliga ärenden. Traktering. 
 
Alla intresserade är varmt välkomna ! 

Styrelsen 
 
 

Välkomna till årets simskola på Sinting! 

Simskolan i år ordnas 5.7-16.7 2021.  

 

För mer info och anmälan: 

kurser.folkhalsan.fi 
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Ut och
njut!

Delta i jubileumskampanjen 10.4–10.5.2021

 www.folkhalsan.fi/utochnjut
Må bra i naturen | Inspirera varandra | Vinn fina priser

#utochnjutmedfolkhälsan

Läs om kampanjen på folkhälsans hemsida 
och klipp sen ut kupongen!
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Tel: 0400 780233 (tele-Q)                     
 
Läkardagar i april 30.3, 13.4 och 27.4 
 
Onsdagen 31.3 samt fredag 2.4 och måndag 5.4 är 
mottagningen stängd. 
  
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 och vaccinering finns på  www.ahs.ax och 
www.thl.fi samt media och facebook/Föglöbor. 
 
Ingen beredskap på veckosluten eller  helgdagar.  
För sjukvårdsupplysning ring  018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112 
                                               

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

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

Alarmcentralen 112 

 
 
 
  
 
    

Befinner ni er i en konflikt och behöver hjälp att lösa den?  
Vi på Ålands medlingsbyrå erbjuder frivillig, kostnadsfri och konfidentiell medling i brott och tvister. 
Ni kan således mötas och diskutera er konflikt tillsammans med frivilliga medlare under trygga 
former. Lösningen är er egen och kan skrivas ner i ett avtal.  

Medling kan vara kompletterande till en rättegång eller helt enkelt ett alternativ.  

Även online-medling möjlig! 

Mer info: www.medlingsbyran.ax /0457 343 35 13 

 



13FÖGLÖBLADET                                        APRIL 2021

Vår i luften.
Dags för litte Piff

Btehövter Dit hår tellter Din hy
litte textra kärltek tefter vintter månntef

Hos mig finns kanskte något just för Dig!
Varmt Välkommten.

                               

  

  Boka tid på ttel 513366 tel via Fb.
   Måndagar är jag på Saxtess.
   Tis-Frte tenligt bokning.
   Mästarbrtev. Utbildad Färgtexptert.
   Ekologisk Hälsokost. Hår, Hud, Hälsa.                

Butik: Bolstavägen 3, Norrböle | Tel: 50 185 | info@jfs.ax
 �  .jfs.ax | Öppet i butiken: måndag-torsdag 9-15

Du vet väl att
vi även gör 

vanliga
elinstallationer. elinstallationer.

Vå� eljärn 

3000

Munkjärn

1500

Gryta
med lock

3000

Smörgåsjärn 3000

BÅLPANNA
JETTE

inkl. ka� epanna
och överdrag 

22900

Produkter
för gas- &
öppen låga

Ka� e-
bryggare

(79,-)

6500

SV14 för 80 m2

LUFT-
SOLFÅNGARE
kommer a¢  förbä¢ ra 
inomhuslu£ ens
kvalitet, ge värme
och ventilera huset!

Gryta
med lock

0000

Umgås utomhus!
MunkjärnMunkjärnMunkjärnMunkjärn

1515150000000000000000
LUFT-
SOLFÅNGARE
kommer a¢  förbä¢ ra 
inomhus
kvalitet, ge värme
och ventilera huset!

Umgås utomhus!Umgås utomhus!

Popcorngryta

5000

SV14 för 80 m

SV7 för 50 m2SV7 för 50 mSV7 för 50 m

SV3 för 25 m2



FÖGLÖBLADET                                APRIL 202114



15FÖGLÖBLADET                                        APRIL 2021

Behöver du hjälp med dina elinstallationer? 

Ta då kontakt med din lokala elektriker! Vi utför de flesta el relaterade uppdrag, så som service, 
nyinstallationer, kompletteringar mm. 

Dessutom: Värmepumpinstallationer och solenergi i alla former. 

Tveka inte att ta kontakt      ! 

 

• Elinstallationer 
• Värmepumpar 
• Service 
• Solenergi   Butik: Bolstavägen 3, Norrböle / Tel:50185 

info@jfs.ax / www.jfs.ax  
Öppet : Mån – Tor 9 - 15 
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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  

 

 

På grund av coronaläget kommer vi inte att kunna ha öppna gudstjänster i våra kyrkor under påsken. Vi 
kommer dock att hålla gudstjänster och sända dem på vår facebooksida ”ålands södra skärgårdsförsamling”. 

Om vi får kommer vi att fira gudstjänst med kyrkorna öppna för församlingen fr.o.m. 11.4. 
Den som vill bidra till någon av kollekterna kan sätta in ett bidrag på församlingens kollektkonto  

FI62 6601 0004 1000 04. Märk inbetalningen med helgdagens datum. 
 

 

 

Gudstjänster i april 
28.3  Palmsöndagen. Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen 
 10.00 Streamad gudstjänst från kyrkan på Föglö. P. Karlsson 
 
1.4 Skärtorsdagen. Kollekt till Finska Missionssällskapet. 
 19.00 Streamad gudstjänst från kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
2.4 Långfredagen. Kollekt till Församlingens diakoni. 
 13.00. Streamad gudstjänst från kyrkan på Sottunga. P. Karlsson 
 
4.4 Påskdagen. Kollekt till Finska Bibelsällskapet 
 10.00. Streamad gudstjänst från kyrkan på Föglö 
 
11.4 Första söndagen efter påsk. Kollekt till Mediamission Budbärarna 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
18.4 Andra söndagen efter påsk. Kollekt till Förbundet De Utvecklingsstördas Väl 
 12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
25.4 Tredje söndagen efter Påsk. Kollekt till Lärkkulla-stiftelsen 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. M. Piltz 
 
2.5 Fjärde söndagen efter påsk. Kollekt till Domkapitlet i Borgå stift 
 12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 
 
 


