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FÖLJ OSS GÄRNA PÅ
SOCIALA MEDIER!
Föglö kommun
Föglö turistinformation
Maj-Augusti:
Varje vecka helgfria torsdagar kl 17:00 – 19:00
Söndagar kl. 14:00 16:00

@visitfoglo
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Nästa nummer av Föglöbladet ersätts av

Föglö

oS mmar

Pappersmugg i ena handen och mobil i den andra. En bekant syn på gator och torg idag!
Take away-muggen kanske känns som papper; enkel att slänga i papperskorgen eller
återvinningskärlet. Men ett lager av plast inne i muggen gör den nästintill omöjlig att återvinna.
Metoder finns, men inte fabriker! Detta gör, att miljardtals muggar idag hamnar på soptippen eller
måste brännas upp. Därför håller pappersmuggen på att få en ny sammansättning, som gör den mer
miljövänlig att slänga ifrån sig.
I väntan på denna – ytterligare en litet miljövänligare slit-och-släng-produkt – kunde vi ligga steget
före och försöka minska på vår resursanvändning och våra sopberg genom att överlag konsumera
mindre och använda flergångsprodukter mera. Lycka till!
Agenda 2030 i Föglö
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Vikarie för byråsekreteraren
Jag kommer att vara tjänstledig i ett år och har nu den stora glädjen att meddela
att min vikarie för tiden 1 juni 2021 – 31 maj 2022 heter Heidi Eriksson.
Kontaktuppgifterna är som tidigare; info@foglo.ax eller telefon 018-50322.
Lycka till Heidi, det här kommer att bli så bra!
Agneta Raitanen

Jordbrukare!
Inför avslutningen av årets stödansökan kommer jag att finnas på kansliet i Degerby tisdagarna 1:a
och 8:e juni kl 10-12.
Med tanke på virusläget är det önskvärt att ni hör av Er i förväg om ert besök så kanske vi kan minska
väntetider och ev. tränsgel.

Anders Sundqvist, lantbrukssekreterare
364526/04570593748

TURISTINFORMATIONEN I DEGERBY ÖPPNAR
Turistinfon i bibliotekshuset i Degerby öppnar för säsongen fredag 18 juni.
Öppettiderna är som följer;
Alla dagar (måndag-söndag) kl. 9.45 – 18.45 (med lunchstängt 12.15-13.15).
Avvikande öppettider under midsommarhelgen enligt följande;
* midsommarafton
kl. 09.45 – 17.00
* midsommardagen
kl. 11.30 – 17.00
Torgkvällarna (tisdagkvällarna vecka 27-31) håller infon öppet till kl. 20.45.
Turistinfon är öppen fr.o.m. fredag 18 juni t.o.m. söndag 22 augusti.
I turistinformationen hittar du informationen om det mesta som händer och finns att göra på Föglö samt
också delvis övriga skärgården och fasta Åland. Det finns information om logi- och matställen,
serviceutbudet mm, kort sagt allt som finns på en turistinformation.
Det finns också en hel del produkter till försäljning, såsom böcker och publikationer, kläder,
Föglösouvenirer av olika slag mm.
Företagare och föreningar ! Lämna informationsmaterial, ev. broschyrer, evenemangsanslag mm till
turistinformationen till påseende för turister och besökare.
Telefonnumret till turistinformationen är 04573427274 och e-post turistinfo@foglo.ax och årets
turistinformatörer/-värdar (som arbetar enligt schema) heter Fanny Enestam och Julian Mörn.
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En del av våra nyheter i biblioteket!
Många böcker är på inkommande

Vuxen, skönlitteratur :
Karin Smirnoff
Marian Keyes

Sockerormen
Vara vuxen

Vuxen, deckare:
Ninni Schulman
Stephen King
Lee Child
Vuxen Fackta:
Catarina Sjöberg
Iréne Johansson
Alice Apel Hartvig

Dagen är kommen
Senare
Vaktposten

Språkstörning hos barn 3-7 år
Tal&språkträning i Babblarnas värld
Grönare Keto

Ålänsk litteratur:
Gustav Wikström
Kjell Ekström

Barn skönskönlitteratur:
Tisell/Johansson

Ett skepp kommer lastat
Tre veckor i Gretz-sur-Loing
Babbibboo Babblarna
Var är Babbas saker?
Bobbos väska
Babblarnas hus
Dadda hälsar på

Onsdagen 09.06 är biblioteket stängt
MÅN 10.00-13.00 och 16.30-20.00
TIS STÄNGT
ONS 16.30-20.00
TOR 16.30-21.00
FRE STÄNGT
Sommar öppet se separat annons.

e-mail: biblioteket@foglo.ax
Facebook: Biblioteket på Föglö

OBS!! Reserverade böcker bör hämtas inom en vecka, sedan sätts dom fram eller skickas tillbaka.
VÄLKOMNA
mvh Katarina Fellman
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SOMMARÖPPET 28.06-15.08

Mån 10-12 och 16.30-20.30
Tis 18.30-20.30
Ons 16.30-20.30
Tors 16.30-20.30
Fre Stängt
BIBLIOTEKET PÅ FÖGLÖ

JUNI 2021
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Byggnads- och tekniska nämnden
/ renhållningsmyndighet
INFORMATION GÄLLANDE AVFALLSHANTERINGEN
I FÖGLÖ KOMMUN 2021
Avfallshanteringen för kommuninvånaren fortsätter oförändrat. Den som har fastighetsnära hämtning av
brännbart och bioavfall kan fortsätta med det om man vill.
De som inte har fastighetsnära hämtning och själva för det brännbara avfallet till Stentorpa ÅVC skall skaffa
avfallsmärken som klistras på sopsäcken.
Mottagningsavgifter erläggs med förköpta avfallsmärken i valörerna 4€, 8€ och10€ eller mot faktura om
avfallsmärken saknas varvid faktureringsavgift tillkommer.
Avfallsmärken kan köpas på Kommungården samt under sommarmånaderna vid kommunens
turistinformation i bibliotekshuset.
Förköpta avfallsmärken som inte utnyttjats kan bytas mot nya avfallsmärken för 2021.
Det finns 5 st obemannade återvinningsstationer och de är placerade på följande platser: Björsboda, Degerby,
Jyddö, Sanda och Sonboda.
Plasten återvinns endast vid den bemannade återvinningscentralen i Stentorpa.

Det farliga avfallet kan endast lämnas vid Stentorpa ÅVC. Mottagning och hantering av det farliga avfallet
skall enligt lag vara övervakad.
Föglö återvinningscentral (Stentorpa ÅVC) och de obemannade återvinningsstationerna är öppna för
privata hushåll och stugägare i kommunen som betalt sin grundavgift.
För mera detaljer kan man bekanta sig med Avfallsplan, Renhållningsbestämmelser för kommunen och
Avgifter för Renhållning och avfallshantering i Föglö år 2021 såväl som Föglö kommuns sorteringsguide A till
Ö för avfall. Dessa kan läsas på kommunens hemsida www.foglo.ax under fliken >>Bygga och
bo>>avfallshantering alternativt kan man komma in till Kommungården och bekanta sig med dem.

R e n h å l l n i n g e n s g r u n d a v g i f t f ö r å r 20 2 1 ä r d i f f e r e n ti e r a d e n l i g t f ö l j a n d e :
Grundavgift för permanent boende hushåll är 150 € (inkl moms).
Grundavgift för fritidshushåll/ - fastigheter är 100 € (inkl moms).
Grundavgift för fritidshushåll/-fastigheter med permanent boende i kommunen är 45 € (inkl.moms).
G ä l l a n d e b e f r ie l se a l t. n e d sa tt g r u n d a v g if t hä n v isa s til l a v g if tsta x a n f ö r å r 20 2 1 .

Ö p p e t t i d e r o c h m o t t a g n i n g s a v g i f t e r v i d F ö g l ö å te r v i n n i n g sce n tr a l i S t e n t o r p a
Öppettider:
Jämna veckor helgfria torsdagar 1.1 – 31.3 och 1.9 – 31.12.2021
Varje vecka helgfria torsdagar 1.4 – 31.8.2021
sön d a ga r
1.5 – 31 .8 .20 21
samt
Postdress
Tingsvägen 3
AX-22710 FÖGLÖ

Telefon
(018) 50215

Telefax
(018) 50047

E-post/webb
hasse.skaag@foglo.ax

k l . 17.00 – 1 9 . 0 0
k l . 17.00 – 1 9 . 0 0
k l . 14.00 – 1 6 . 0 0
Bank
ÅAB 660100 - 1079417
ANDB 557804 - 23684
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Byggnads- och tekniska nämnden
/ renhållningsmyndighet
Brännbart restavfall
Brännbart restavfall
Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)
Bioavfall (komposterbart hushållsavfall)

8 € per säck upptill 200 liter
4 € per påse upptill 60 liter
10 € per säck upptill 25 liter
4 € per påse upptill 8 liter

Kommunens entreprenör 2021 är Transmar Ab tel. 018-27580. Renhållningen anlitar som underentreprenör
Alandia Allting Ab.

Den vackraste Föglö-rosen till Alla som var med och städade Föglö under vår
städhelg i april! Hela 30 säckar med skräp samlade vi med gemensamma krafter
upp, längs Föglös vägar! 30 säckar med skräp som annars fortsatt skulle ligga
kvar ute i naturen och förfula vårt Föglö! Vilket fantastiskt resultat!
HJÄRTEVARMT TACK TILL ER ALLA som plockat och samlat skräpet, till våra
energiska och initiativrika kontaktpersoner i byarna, till hela Agenda 2030gruppen som tog initiativet, och då främst Agneta Raitanen som valt just detta
projekt till sin 'hjärtefråga', och tack till Hasse Skag och byggnadstekniska
nämnden i Föglö som varit behjälplig och stöttat vår städkampanj!
De Bästa Vår- och sommarhälsningar från hela Agenda2030-gruppen
genom ordförande Soile
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månadens
hållbarhetsutmaning
T I L L S A M M A N S

M E D

BEKÄMPA INKRÄKTANDE,
FAUNAFRÄMMANDE, ARTER
DRA UPP LUMPINER, JÄTTEBALSAMIN OCH
VRESROS TILLSAMMANS MED VÄNNER

PLANTERA ETT TRÄD!
KLIBBAL, SÄLG OCH EK ÄR VIKTIGA FÖR
MÅNGFALDEN. ÄPPELTRÄD GYNNAR
OCKSÅ BÅDE POLLINERADE OCH
MÄNNISKOR.

#SKÄRGÅRDSAMBASSADÖR
WWW.SKARGARDEN.AX
INFO@SKARGARDEN.AX

erbjuder en delad

försäljarplats för
skärgårdsföretagare
under Tall Ships Race i
Mariehamn,
22-25 juli 2021

Företagsam Skärgård erbjuder
hantverksföretagare en kostnadsfri
plats på Tall Ships Race, delad med
andra företagare.
Är du intresserad av att sälja dina
hantverk under Tall Ships race? Hör av
dig till oss på info@skargarden.ax
Först till kvarn!
Företagarna måste vara registerade i en av de
åländska skärgårdskommunerna för att nyttja
detta erbjudande.

#skärgårdsentreprenör #skargardenax
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LÄGER, KURSER, AKTIVITETER SOMMAREN 2021 PÅ FÖGLÖ
MOTIONSFOTBOLL
FUIA i samarbete med fritids- och kulturnämnden ordnar motionsfotboll på idrottsplan alla
torsdagskvällar under perioden 3 juni – 12 augusti.
Klockslag;
Plats;
Ålder;
Ledare;

Torsdagar kl. 19.00 – 20.30. Start torsdag 3 juni.
Idrottsplanen i Granboda
Vuxna, damer och herrar. Öppet för 13 år (födda 2008) och uppåt
Julian Mörn.

Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm. Bara att komma och
spela och ha roligt en stund med kravlös motionsfotboll under enkla former.

Ledd FRIIDROTTSTRÄNING
FUIA:s friidrottssektion håller ledda friidrottsträningar på Idrottsplan i Granboda
måndagkvällarna under perioden 28 juni – 26 juli.
Klockslag;
Plats;
Ålder;
Ledare;

Måndagar kl. 18.00. Start måndag 28 juni.
Idrottsplanen i Granboda
Öppet för alla åldrar.
Marie Snällström, Kristian Holmström och Rain Ainas.

Öppet för alla intresserade, fast bosatta, sommarbosatta, turister mm.

FOTBOLLSSKOLA
Idrottsföreningen FUIA r.f. i samarbete med fritids- och kulturnämnden i Föglö arrangerar
sin traditionella fotbollsskola på Föglö för ungdomar sommaren 2021 enligt följande;
Tidpunkt;
Plats;
Ålder;

Vecka 29 (19 juli – 23 juli) kl. 13.00 – 16.00 måndag-fredag
Idrottsplanen i Granboda.
Barn (flickor och pojkar) födda 2009-2015. Ifall fler än 20 barn anmäler sig till
fotbollsskolan delas deltagarna upp i två grupper efter ålder.
Ledare;
Albert Ulenius biträdd av Jesper Gåvefeldt.
Deltagaravgifter; Gratis, ingen avgift uppbäres.
Liten matsäck samt förstås fotbollsskor och -utrustning medtages. Bollar tillhandahålles av
FUIA.
Anmälan;

bindande anmälan senast måndag 12 juli kl. 15.00 till FUIA:s ordförande
Niklas Eriksson, e-post niklas.eriksson@foglo.ax alt. tel. 04570583093.

Fotbollsskolan är öppen för alla intresserade.
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TENNISKURS
Fritids- och kulturnämnden i Föglö i samarbete med MLK anordnar en 4-dagars tenniskurs
på Föglö vid tennisbanan. Det är ett utmärkt tillfälle för den som vill lära sig spela tennis att
lära sig grunderna under kunnig ledning. Också sådana som spelat tidigare är varmt
välkomna att förkovra sig med personlig tränare.
Tidpunkt;
Lärare;
Ålder;
Antal lektioner;
Anmälningsavgift;
Anmälan;

Vecka 31;
2 augusti – 5 augusti (må-to, 4 dagar)
Av MLK anställd tränare.
Öppet för alla åldrar från 7 år (födda 2014) och uppåt. Tider
överenskoms senare, önskemål kan framföras vid anmälan.
7-12 år
4 lektioner á 1 timme
13 år och uppåt (inkl. vuxna) 4 lekt. á 1,5 timmar
Inga deltagaravgifter/anmälningsavgifter för deltagande i
tenniskursen uppbärs detta år.
senast måndag 19 juli kl. 15.00 till fritids- och
kulturnämndens
sekreterare
Niklas
Eriksson,
e-post
niklas.eriksson@foglo.ax
alt.
info@foglo.ax
eller
telefon
04570583093.

OBS ! Racket och bollar finns att låna, men du får gärna ha med dig egen racket.
Tennisskolan är öppen för alla intresserade, också sommarboende och turister.

GUIDAD BÅTRUNDTUR I FÖGLÖ SKÄRGÅRD
Fritids- och kulturnämnden arrangerar i samarbete med Sommarögård (Conny Jansson,
Sommarö) en guidad båtrundtur i Föglö skärgård. Planen för årets rundtur är ”Föglö runt”
med planerat stopp vid Amalias i Sanda. Rutten förstås väderberoende.
Tidpunkt;
Start;
Avgift;

lördag 24 juli kl. 10.00 – ca. 17.00.
Tullbron i Degerby.
15 €/person för de som inte har egen båt.

Det finns minst 15 platser avsedda för i första hand personer som saknar egen båt. Vi
hoppas därtill att många med egen båt anmäler sig och följer med på turen. Kom ihåg att ta
med egen matsäck, lunch-/kaffekorg.
På eventuella förfrågningar kring rutten mm hänvisas till Conny Jansson, telefon
0400947502.
Anmälan;

senast fredag 16 juli kl. 15.00 per
niklas.eriksson@foglo.ax eller telefon 50322.

epost

info@foglo.ax

eller
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Agenda 2030-gruppen på Föglö
önskar Dig varmt välkommen med
till det försommarfagra Jyddö på en

GUIDAD VANDRING
Torsdagen den 17 juni

med start vid Vargskärsgården kl 18.45

JUNI 2021

Klä dig i stadiga skor och bekväma kläder,
ta med kaﬀekorg/mellanmål och ett sittunderlag!
Vandringen beräknas ta ca 2,5 timmar inkl paus.
Slingan vi skall gå är medelsvår. På vissa ställen
ﬁnns bergiga och något branta partier.
Barnvagnar och rollatorer kan tyvärr inte
framföras här. Den som vill får gärna ta
gångstavar till vandringshjälp.Vandringen är
planerad så att man kan ta Embarsundsfärjan
till Jyddö, genast då den börjar traﬁkera efter
middagsuppehållet i Finholma, 18.35

Välkommen med!
Agenda 2030

Annagårdens meny
v 22
31.5 Maletkött gryta
1.6 Forell på rotsaksbädd
2.6 Pepparrots kött
3.6 Kyckling biﬀar
4.6 Köttsoppa
5.6 Fisk i ugn
6.4 Gratinerad kassler

v 23
7.6
8.6
9.6
10.6
11.6
12.6
13.6

Pastagratäng
Panerad ﬁsk
Pannbiﬀ
Kycklinggryta
Korvsoppa
Fiskgratäng
Fläskkotlett

v 24
14.6
15.6
16.6
17.6
18.6
19.6
20.6

v 26
21.6
22.6
23.6
24.6
25.6
26.6
27.6

Rotmos, stekt ﬂäsk
Stekt ﬂundra
Kalops
Biﬀ a la Lindström
Midsommar
Laxsoppa
Revbenspjäll

Köttbullar
Fisk i ugn
Päronlura
Panerad kyckling
Ärtsoppa, plättar
Fiskgryta
Slottsstek

*med reservation för ändringar*

Smaklig måltid!
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FUIA
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INFORMERAR

Friidrottsträning
Friidrottssektionen håller ledda friidrottsträningar för alla åldrar sommaren 2021 måndagar kl. 18.00 med start
28 juni t.o.m. 26 juli (5 måndagar).
Den som är intresserad av att träna friidrott är därutöver fri att utnyttja vår fina idrottsanläggning, där de flesta
friidrottsgrenar går att utöva. Behöver man redskap till någon gren och inte har egna redskap med sig kan man
tillfälligt låna nyckeln av någon av styrelsemedlemmarna, som alla har nyckel till redskapsskjulet.

Motionsfotboll torsdagar
Ledd motionsfotboll spelas på Granboda idrottsplan alla torsdagar kl. 19.00-20.30 med början fr.o.m. 3 juni t.o.m.
12 augusti. Ledare; Julian Mörn. Främst avsett för vuxna och äldre juniorer, öppet för alla fr.o.m. 13 år (födda 2008)
och uppåt. Vi hoppas på god uppslutning, gärna från vuxna som behöver röra på sig, det är bara att dyka upp och
spela i trevligt sällskap !
Alla välkomna.

BORTSKÄNKES
Idrottsföreningen FUIA r.f. bortskänker (gratis för avhämtning) såsom obehövliga

TVÅ ST SITTKURER (se bilden nedan).
Intresserad ? Kontakta FUIA:s ordförande Niklas Eriksson per telefon 04570583093.
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Föreningen för natur- och viltvård i din kommun
Nyhetsbrev i maj 2021

Medlemmarna i Föglö jaktvårdsförening kallas ånyo till

ÅRSMÖTE
Tid:
Plats:
Agendan:

Övrigt:

Måndagen den 7 juni kl. 18.00
Skjutbanan
1) Stadgeenliga ärenden
2) Prisutdelning i viltvårdstävlingen 2020
3) Diskussion om revidering av regler för viltvårdstävlingen
4) Jaktförvaltningen informerar om aktualiteter
5) Lucas Wideman från Ådans vänner berättar om föreningens verksamhet
Se annons i Ålandstidningen veckan innan!

På mötet serveras smörgåstårta! Försäljning av persedlar.
VÄLKOMNA!

GAMMALT
OCH NYTT
FRÅN FÖGLÖ

2021

KOMMER SNART!

DEGERÖ BYALAG r.f

ÅRSMÖTE
och städtalka
tisdagen den 08.06 2021

kl.18.00
på Brandkårshuset i Degerby.
Stadgeenliga förhandlingar

OBS! Korvgrillning
VÄLKOMNA !
Styrelsen för Degerö Byalag r.f
SKOGEN
FÖGLÖ HEMBYGDSFÖRENING
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING
Tel: 0400 780233 (tele-Q)
Läkardagar i juni 15.6 och 22.6
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

Mottagningen stängd på självstyrelsedagen onsdagen 9.6 samt midsommarafton 25.6

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

JULI
AUG

Vi önskar alla skolelever
ett långt och underbart
sommarlov!

WESTERGÅRDS
KNATTELÄGER
Knatteläger

kl.9-13 80e/vecka

mån-tor 5-10 år

Läger 1. 19-22juli 6 platser kvar!
Läger 2. 26-29 juli 5 platser kvar!
Läger 3. 2-5 aug 7 platser kvar!
Vi rider, borstar, flätar och tvättar ponnyr. Vi lär oss köra ponnykärra.
Vi leker med kaninbebisar, testar kaninhoppning, myser med
killingar, gör getpromenader och plockar ägg. Vi leker och tillsist
avslutar vi med egen medhavd lunch- pick-nick. Två lekledare.
Anmälan till info@westergards.com

FÖGLÖBLADET
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Sommarhåret får Du fixat hos mig!
Du hitar även bla Olaplex, Maria Nila,
Care of Gerd, Solskydd samt
Ekologisk hälsokost hos mig.
Utbildad Färgexpert.
Varmt Välkommen!

Boka tid på tel 513366 el via Fb.
Måndagar är jag på Saxess.
Tis-Fre enligt bokning.

FÖGLÖBLADET
Även denna säsong är jag behjälplig i rådgivning
kring årets ansökan om lantbruksstöd!
Vissa dagar ﬁnns jag även på Kommungården på
Föglö, i övrigt vid Ålands Landsbygdscentrum.
Sista dag för inlämning är tisdagen den 15 juni!
Du når mig på tel.nr. +358 457 34 34 033 eller
på e-post; eko@solklart.ax
e
Välkommen att höra av Dig!
Soile Wartiainen,
rådgivare i ekologisk produktion / SOLKLART
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Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤
Vi kommer att fortsätta sända våra gudstjänster via församlingens facebooksida ”Ålands södra
skärgårdsförsamling” (men inte högmässorna). I skrivande stund får vi ta emot besökare i våra kyrkor upp till
20 personer och med en placeringsplan kan vi ta emot flera. Vi ber att den som vill besöka våra gudstjänster
håller sig underrättad om gällande restriktioner.

Gudstjänster i juni
6.6

2 sönd. e. pingst. Kollekt till Lärkkulla-stiftelsen.
10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, K. Eriksson.
13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson

13.6

3 sönd. e. Pingst. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet.
12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund

20.6

4 sönd. e. pingst. Kollekt till Finska Missionssällskapet.
10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz
13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz

26.6

Midsommardagen. Kollekt till Församlingens diakoni.
10.00 Friluftsgudstjänst på kyrkbryggan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz.
Medtag picnickorg.
13.00 Friluftsgudstjänst vid Skage. Medtag pcinickorg. P. Karlsson.

27.6

5 sönd. e. Pingst. Kollekt till Förbundet Kyrkans Ungdom.
13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga.
Kökar P. Karlsson, P. Hällund.

Konsert i kyrkan på Kökar. 29.6 kl. 19.00
En stund på jorden
En konsert om tröst, hopp och kärlek.
Johanna Grüssner – sång och piano. Marcus Helander – slagverk. Jochum Juslin – gitarr
Programblad finns att köpa för 15€

Under sommaren är våra kyrkor öppna för besök.
På Föglö:
tisdag-fredag kl. 11.00-16.00 från 15.6 till 5.8
På Sottunga: dagtid alla dagar i veckan från 20.6 till 8.8
På Kökar:
dagtid alla dagar i veckan från 1.5 till 1.9

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,
Dominic Karlman 0457 344 5166, Vaktmästare Sottunga: David Lindholm 0457 345 3484, Husmor Kökar,
Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi

