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Datum
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30.9
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6.10
6.10
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7.10
7.10
8.10
11.10
11.10
12.10
13.10
14.10
14.10
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20.10
21.10
21.10
21.10
25.10
27.10
28.10
2.11

Tid Aktivitet
11.30
19.00
18.30
18.45
18.00
19.00
16.15
19.00
18.00
18.45
17.00
18.00
19.00
16.15
19.00
19.00
12.00
18.45
18.00
19.00
19.00
18.45
17.00
18.00
19.00
19.00
18.45
19.00
18.30

Carlsro Cancerrun
Folkhälsans gympa
Pitch- och stickcafé
Hathayoga
Vår kör övar
Motionsidrott
Yinyoga
Folkhälsans gympa
Sagostund
Hathayoga
ÅVC i stentorpa har öppet
Vår kör övar
Motionsidrott
Restorative yoga
Kvällsfika
Folkhälsans gympa
Klädförsäljning
Hathayoga
Vår kör övar
Motionsidrott
Folkhälsans gympa
Hathayoga
ÅVC i stentorpa har öppet
Vår kör övar
Motionsidrott
Folkhälsans gympa
Hathayoga
Motionsidrott
Folkhälsan/Röda korset höstmöte

Plats
Carlsro
Skolan
Annagården
Skolan
Kyrkan
Skolan
Skolan
Skolan
Biblioteket
Skolan
Stentorpa
Kyrkan
Skolan
Skolan
Kommungården
Skolan
Annagården
Skolan
Kyrkan
Skolan
Skolan
Skolan
Stentorpa
Kyrkan
Skolan
Skolan
Skolan
Skolan
Kommungården

Sida

12
9

7
2
12
9
3
6
12
9

2
12
9

9
6
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Tillsatta tjänster/arbetsavtal;
Tjänst/arbete
Tjänsteinneh./arb.tagare

Tid

Löneräknare

Samira Kemper

Tillsvidare

Antal
sökanden
9

Barnskötare

Emma Gustavsson

T.o.m. 31.12.21

3

Speciallärare

Maria Gustafsson

T.o.m. 31.7.22

6

Personlig assistent Myran

Vanessa Perez

T.o.m. 31.7.22

-

Vikarierande kock

Rawang Khwannak

T.o.m. 30.9.22

3

Slutredovisningar 2021:
Stereo-set till salu!

• Totalrenovering av två av Annagårdens pensionärslägenheter: 45.258,17 € inkl. moms
• En lägenhetsrenovering i kommunens radhus: 38.259,15 € inkl. moms
• Fasadmålning av daghemmet Myran: 13.640,00 € inkl. moms
• Förnyande av tak Teckis källare: 30.888,40 € inkl. moms
PH-50
hörlursförstärkare
Tillbyggnad
av vattenverket: 142.028,88 € inkl. moms
•2st
2 par hörlurar

Föglö kommun begär in anbud på ett fullt funktionellt
stereo-set. Köps som paket med möbel och allt. Anbud
inlämnas senast 8.10.21 kl. 15 till info@foglo.ax alternativt
till kommungården på Tingsvägen 3, 22710 Föglö. Möbeln
finns på biblioteket och kan ses under bibliotekets
öppettider. Föglö kommun förbehåller sig rätten att fritt
anta och förkasta de inlämnade anbuden.
•
•
•
•
•

3st CD-spelare
stereo receiver
fjärrkontroller till CD-spelarna och stereon

Stolar till salu!
Föglö kommun begär anbud på 10st stolar enligt
bilden till höger. Stolarna är använda men i gott skick.
Anbud inlämnas senast den 8.10.21 kl. 15 till
info@foglo.ax alternativt till kommungården på
Tingsvägen 3, 22710 Föglö.
För närmare information/visning kontakta Heidi på
kommunkansliet på tel. 50322.

FÖGLÖBLADET
www.foglo.ax/sv/kommunen/foglobladet
Informationsblad från Föglö kommun
till alla fastboende som är skrivna
på Föglö samt till företag på Föglö
Ansvarig utgivare: Niklas Eriksson
Redaktör: Caroline Henriksson

Annonsera:
Vill du annonsera i Föglöbladet
kontakta foglobladet@foglo.ax
Annonspriser 2021 (exkl. moms):
Helsida 44€
Halvsida 22€
1/4 sida 11€
I Föglö fastboende och föreningar
annonserar gratis

Deadline:
Måndag 25.10
Måndag 22.11
Fredag 17.12

Utgivning:
Fredag 29.10
Fredag 26.11
Torsdag 23.12
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Stereo-set till salu!
Föglö kommun begär in anbud på ett fullt funktionellt
stereo-set. Köps som paket med möbel och allt. Anbud
inlämnas senast 8.10.21 kl. 15 till info@foglo.ax alternativt
till kommungården på Tingsvägen 3, 22710 Föglö. Möbeln
finns på biblioteket och kan ses under bibliotekets
öppettider. Föglö kommun förbehåller sig rätten att fritt
anta och förkasta de inlämnade anbuden.
•
•
•
•
•

2st PH-50 hörlursförstärkare
2 par hörlurar
3st CD-spelare
stereo receiver
fjärrkontroller till CD-spelarna och stereon

Stolar till salu!
Föglö kommun begär anbud på 10st stolar enligt
bilden till höger. Stolarna är använda men i gott skick.
Anbud inlämnas senast den 8.10.21 kl. 15 till
info@foglo.ax alternativt till kommungården på
Tingsvägen
3, 22710 Föglö.
Föglö kommun
utdelar för sextonde

HEMORTSSTIPENDIUM

året ett av kommunfullmäktige 16 december 2004 inrättat
”Hemortsstipendium” för studerande mantalsskrivna i Föglö kommun.

För närmare information/visning kontakta Heidi på
kommunkansliet på tel. 50322.

Enligt stadgarna skall följande kriterier uppfyllas för att sökande skall kunna komma ifråga för stipendiet;
den studerande skall vara mantalsskriven i Föglö kommun 1.1 respektive år (dvs i det här fallet 1.1.2021),
den studerande skall vara inskriven i antingen en högskola, ett universitet eller en yrkeshögskola och
skall idka studier på heltid,
studeranden skall vara max. 29 år fyllda, samt
studeranden skall ha slutfört studier på andra stadiet.
Stipendiets belopp utgör 100 euro.
Hemortsstipendiet för studerande som uppfyller villkoren i stadgarna lediganslås sålunda att sökas senast 29
oktober 2021 kl. 15.00 under adress Kommunstyrelsen, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ alternativt
niklas.eriksson@foglo.ax , på för ändamålet särskild blankett som kan erhållas från kommungården, vik.
byråsekreterare Heidi Eriksson, tel. 50322 alt. kommunens hemsida www.foglo.ax.
Föglö, 20 september 2021
Kommunstyrelsen

Kvällsfika för företagare & föreningar
Välkommen till höstens första kvällsfika
där vi sammanfattar sommarsäsongen -21,
diskuterar utvecklingsmöjligheter och vad
som är på gång framåt!
Oktober-November:
Jämn vecka helgfria torsdagar
kl 17:00 – 19:00

måndag 11.10 kl.19.00
Anmälan till kontakt@foglo.ax senast 7.10

FÖGLÖBLADET
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Bildningsnämnden lediganslår en ordinarie tjänst som

daghemsföreståndare vid daghemmet Myran
fr.o.m. den 1.1.2022 eller enligt överenskommelse.
Kommunens daghem ligger i Degerby. Daghemmet är vackert och lugnt beläget med skogen intill och har
en stor ingärdad gård. På daghemmet erbjuds barnomsorg som dagvård och eftermiddagsvård. För
närvarande finns cirka 25 barn inskrivna. Daghemmet har plats för 30 barn.
Meriterande: erfarenhet från att ha arbetat på daghem, erfarenhet av personalansvar och budgetansvar
samt god kunskap om barnomsorgens styrdokument.
Personliga egenskaper: Vi vill att du är driven, strukturerad och har en mycket god
kommunikationsförmåga både i tal och skrift. Du är ansvarstagande och är bra på att entusiasmera dina
medarbetare. Du är delaktig som chef och bidrar till samt arbetar för en god arbetsmiljö. Vi kommer att
lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Ett nära samarbete mellan såväl anställda som föräldrar är
grundläggande för verksamheten.
Behörighetskrav i enlighet med landskapsförordningen om barnomsorg och grundskola.
Uppgiftsrelaterad lön för behörig daghemsföreståndare: 3142 € per månad + eventuella
arbetserfarenhetstillägg.
Intresserad? Kontakta t.f. 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 27 september 2021 kl. 15.00
under adress: Barnomsorgschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post:
barnomsorgschef@foglo.ax
Straffregisterutdrag och läkarintyg uppvisas innan tillträde. 6 månaders prövotid tillämpas.
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Bildningsnämnden söker till Föglö grundskola
•

en vikarie för timläraren i huvudsyssla i specialundervisning 20 vt under tiden
11.10.2021 – 30.06.2022. Undervisningen kan fördelas på fyra dagar. Vi söker dej som
gillar att samarbeta och att utveckla skolan tillsammans med andra i en lärande
organisation, är kreativ och initiativrik, och är beredd att utveckla digitala lärmiljöer.

•

en lokalvårdarvikarie på heltid under tiden 4.10.2021 – 25.11.2022. Fram till
sommaren 2022 är arbetet på heltid på skolan men efter det jobbar du 30 timmar på
skolan och 8,25 timmar per vecka på Kommungården. Uppgiftsrelaterad lön: 2109 € per
månad + eventuella arbetserfarenhetstillägg. Vi söker dej som är noggrann, flexibel och
positiv.

Föglö grundskola är en 1-9 skola med cirka 35 elever.
Intresserad? Kontakta skolföreståndare Marika Eriksson: tel. +358505943198, e-post:
marika.eriksson@foglo.ax eller utbildningschef Kerstin Lindholm: tel. +358405165397, e-post:
kerstin.lindholm@sottunga.ax
Bostad kan ordnas. Men det är också möjligt att pendla.
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 4 oktober 2021 kl.
15.00 under adress: Utbildningschef Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller via e-post:
kerstin.lindholm@sottunga.ax
Straffregisterutdrag ska uppvisas.
www.foglo.ax

KUNGÖRELSE

Anbud på kommunens kollektivtrafik
Kommunstyrelsen i Föglö begär in anbud för
kommunens lokala kollektivtrafik för perioden
1.1.2022 till och med 31.12.2023 samt med
option på ytterligare ett år. Kollektivtrafiken
ordnas enligt gällande turlista med förbehåll för
ändringar beroende på eventuella justeringar i
Föglölinjens turlista.
Anbudet ges som kostnad per körd kilometer
exklusive moms.

Slutna anbud märkta ”KOLLEKTIVTRAFIK”
ska vara kommunstyrelsen tillhanda senast
tisdagen den 28 september 2021 kl. 15:00 på
info@foglo.ax alternativt: Föglö kommun
Tingsvägen 3 22710 FÖGLÖ Kommunstyrelsen
förbehåller sig rätten att fritt anta och förkasta
de inlämnade anbuden.
Närmare upplysningar erhålles av
kommundirektör Niklas Eriksson, tel. 50093,
eller trafikkommitténs sekreterare Heidi
Eriksson, tel. 50322. Anslaget: 7.9.21 Nedtaget:
Intygar: Heidi Eriksson Sekreterare för
trafikkommittén
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Vid Agenda 2030:s frågetävling vid Trädgårdskafé Solklart i Sonboda under SkördefestPlåpp-åpp 18.9 vann följande deltagare genom lottdragning varsitt presentkort á 20 € till
Emmaus butiker:
Ingrid Carlsson, Stentorpa, Jenna Johansson, Degerby och Hanna Dahlblom, Godby.

Grattis till vinnarna!

En av frågorna i tävlingen löd: Hur är just du en miljövän?
Följande svar (tips!) avgavs:
Jag:
o handlar mycket secondhand
o syr nya kläder av gamla gardiner
o lappar och lagar trasigt
o har alltid tygkasse i matbutiken istället
för plastkasse
o äter mycket vegetariskt
o kör med elsnurra istället för
bensinmotor på båten
o promenerar, om jag bara skall en kort
bit
o tar cykeln istället för bilen
o återvinner textilier, glas, metall, osv ...
o beskär vass
o plockar skräp
o handlar på loppis
o sopsorterar
o för till återvinningen
o pantar flaskor

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

har solpanel på huset
handlar lokalt producerade och
ekologiska produkter
har alltid bott på landet/skärgården och
fått lära mig värna om naturen och
miljön
kör elbil
kör bränslesnål bil
månar om hälsa och välbefinnande
komposterar
kör med bokashi-kompostering
använder miljövänligt bränsle i
gräsklipparen
slänger inte saker i onödan
köper inte saker i onödan
rör mig i naturen utan avtryck
försöker hjälpa så gott jag kan!

Ja, se det var ord och inga visor!
Tack till alla för deltagandet och för alla kloka tips! Hälsar ...

Agenda 2030 i Föglö

Klädförsäljning från
Berdinas
Annagårdens café
Föglö Rödakorsavdelning håller tillsammans
med Folkhälsan på Föglö

Tisdag 12 oktober kl 12-14

Höstmöte
på kommunkansliet, tisdag den 2.11 kl 18.30.
Stadgeenliga förhandlingar.
Kaffeservering.
Välkommen!

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

Vuxen, skönlitteratur:
Åsa Hellberg
Jeanine Cummins
Sirpa Kähkönen
Karin Brunk Holmquist
Jenny Fagerlund

Nya tider på flanagans
Amerikansk jord
En vår av is och eld
Kyss Karlsson i nacken
Början på något nytt

Vuxen, deckare:
Håkan Nesser
John Le Carré
Christina Eriksson
Läckberg/Fexus
Liza Marklund

Schack under vulkanen
Spionen som kom in från kylan
Debutanten
Box
Polcirkeln

Vuxen Fack
Marieanne Mörck

Som ett surr mellan brösten
berättat för Stina Jåfs

DVD: Se upp för Jönssonligan
Ålänsk litteratur:

Barn skönskönlitteratur:
Dav Pilkey

Johan Anderblad Filippa Widlund
Petrus Dahlin
Jake Maddox

VINTERÖPPET FRÅN 16.08.2021
MÅN 10.00-13.00 och 16.30-20.00
TIS STÄNGT
ONS 16.30-20.00
TOR 16.30-21.00
FRE STÄNGT

Hundmannen
Hundmannen och de knepiga katternas kupp
Bojan och tunnelbanan
Bara den svagaste överlever
De giriga hundarnas natt
Assist

KOM IHÅG SAGOSTUNDEN ONS 6 OKT kl 18.00
Ny utställning från 8.9 2021-28.10 2021
Fotoutställning av
CECILIA VON WEYNMARN

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

e-mail: biblioteket@foglo.ax
Facebook: Biblioteket på Föglö
Tel 50348

FÖGLÖBLADET
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Det finns ännu platser kvar till de här kurserna. Välkommen med!
Anmäl dig till Agneta Raitanen; 0457 382 3389 eller agneta.raitanen@gmail.com
Alla får gå på Medis kurser, man behöver inte vara skriven i Föglö och alla tider är
satta så att de fungerar bra med Skarvens turlista.
1041 LYCKAS MED KOLMILAN, DEL 2
lördag 10:30-20:45
2.10.2021 (1 tillf. 12 lekt.)
Mellangårds i Sonboda, Jämnplanavägen 25
Kursledare: Holger Sundblom
Kursavgift 26,55 €
Tillverka ditt eget träkol med enkel teknik. Det här är fortsättning på den kursdag som vi hade i våras
när vi ordnade med veden som nu har fått torka över sommaren. Nu ska vi göra själva kolningen. Det
går bra att delta nu även om man inte var med i våras. Kom med och pröva på en riktigt gammal konst.
1037 100 ÅR: ÅLÄNDSKA DIALEKTER
tisdag 17:30-19:45
19.10, 26.10 och 2.11.2021 (3 tillf. 9 lekt.)
Föglö bibliotek, Föglövägen 10
Kursledare: Eva Sundberg
Kursavgift 23,95 €
En resa i de åländska dialekterna genom tid och rum: från 1700-talets bröllopsdikt från Föglö till
dagens åländska i sociala medier, från Eckerö till Brändö och från Kökar till Geta. Under kursen
behandlas ord och uttryck, uttal och böjningsformer. Fokus sätts på Föglö-dialekten och deltagarna
får dela med sig av sina kunskaper.
6002 VÅRT DAGLIGA BRÖD - BAKKURS FÖR HEMMABAGARE
lördag-söndag 11:30-14:45
23-24.10.2021 (1 veckoslut, 8 lekt.)
Föglö grundskola, Föglövägen 45
Kursledare: Soile Wartiainen
Kursavgift 23,95 €
Bröd är gott och roligt att baka. När du väl har fått upp vanan tar det inte speciellt lång tid att baka
ditt eget bröd. På kursen få du praktiska tips för att förenkla bakningen i vardagen. Vi bakar olika
typer av bröd av våra lokala spannmål, både med vanlig bagerijäst och med surdeg. Recept, råd och
brödet vi bakar får du med dig hem. Ingredienskostnad tillkommer och betalas till kursledaren på
plats. Ta med askar eller påsar för att ta hem brödet. Förkläde, inneskor, kaffetermos och/eller litet
mellanmål är också bra att ta med.
1039 KREATIV SKRIVARHELG
lördag 10:15-16:00, söndag 11:30-17:45
20-21.11.2021 (1 veckoslut, 14 lekt.)
Föglö bibliotek, Föglövägen 10
Kursledare: Helena von Schoultz
Kursavgift 26,55 €
Bär du på en längtan efter att få uttrycka dig och din fantasi genom ord och berättelser? Det här är en
kurs där du genom flera olika inspirerande skriv- och ordkonstövningar får njuta av skaparglädjen.
Kursen vill ge dig möjlighet att kravlöst leka och pröva på och samtidigt stöda dig i din utveckling
som skribent och ordkonstnär. Kursen passar såväl nybörjare som vana skribenter. Kursledaren är
certifierad ordkonstledare. Ta med lunch och fika samt skrivblock, penna och dator om du vill.
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING
Tel: 0400 780233 (tele-Q)
Kommande läkardagar 28.9, 12.10 , 26.10
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)
Sjukvårdsupplysningen 018-538500
Alarmcentralen 112

FUIA INFORMERAR
Bollspel/Allmän motionsidrott
Varje torsdag kl. 19.00 – 20.30 med början
torsdag 9 september

MORMORS Gröna Hus
www.mormors.ax

har FUIA bollspelskväll på Föglö Grundskola.
Allmän idrott för högstadieelever och vuxna
(flickor/pojkar, kvinnor/män) där vi spelar olika
bollsporter m.m. beroende på hur många som dyker
upp varje gång. I allmänhet innebandy men även
badminton, pingis, volleyboll, basket, fotboll eller
något annat man kommer överens om att spela just
den kvällen. Motion i rolig form är huvudmålet.
Alla motionssugna och –behövande, kom med !
Motion är viktigt och roligt så vi hoppas på stor
uppslutning !
För hösten gäller då alla torsdagar fr.o.m. 9/9 t.o.m.
16/12.

Träningsdräkter

FUIA har träningsdräkter till försäljning.
FUIA-medlemmar har till ett förmånligt pris
möjlighet att skaffa sig en träningsdräkt (juniorer 35
€, seniorer 60 €). Den som inte är medlem kan betala
medlemsavgiften (10 €) och så har man möjlighet att
köpa en dräkt.
Intresserade; kontakta Tiina Hämäläinen, tel. 0500979739.

Medlemsavgift 2021

FUIA behöver så många medlemmar som möjligt för
att kunna upprätthålla en god verksamhet.
FUIA:s kontonummer för den som önskar bli medlem
och bidra till verksamheten är (IBAN) FI14 6601
0002 3077 26.
Medlemsavgiften är 10 €/person.

Höstsäsongen
är här!

Vi har öppet
Fredagar och lördagar 17.00-21.30

Höstmeny 15/10 - 20/11
Julmeny 26/11 - 18/12
Se menyerna på www.mormors.ax
Boka bord: boka@mormors.ax / 0457-3450323
Vi välkomnar sällskap på 8-30 personer övriga tider.

Sjögrensgatan i Norrby , Skyltat efter kyrkan

Varmt välkomna önskar
Malin & Matz

FÖGLÖBLADET
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Välkomna på
Höst Happening!
Fredag 1 Oktober.
Massor av Specialerbjudanden under dagen.
Passa på at fynda Härliga godsaker för
både Hår, Kropp och Själ.
Håll utkik på sociala medier för
närmare info.

Boka tid på tel 513366 el via Fb.
Måndagar är jag på Saxess.
Tis-Fre enligt bokning.
Hår, Hud, Hälsa.
Master Color Expert. Frisörmästare.

Funderar du på att gå över till förnyelsebar energi?
Landskapsregeringen har nu ett flertal bidrag för de som övergår till förnyelsebar energi.

Stöd för solceller
Upp till 2 500 euro per bostadshus.
Företag kan få upp till 10 000 euro.

Stöd för elbilsladdare
50 % av kostnaderna högst 1 000 euro.

Funderar ditt företag på hur ni kan minska energikostnaderna och
vattenanvändningen?
Landskapsregeringen ger nu 40 % av kostnaderna högst 10 000 euro i stöd för utredningar som syftar
till att minska energi- och vattenanvändningen. För investeringar som minskar företagets utsläpp av
växthusgaser och effektiviserar energi- och vattenanvändningen ges 25 % högst 300 000 euro i stöd.
Mera information om stöden och hur ansökan gör hittas på landskapsregeringens hemsida
https://www.regeringen.ax/infrastruktur-kommunikationer/el-energi/bidrag-stodenergiinstallationer
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Kommande evenemang:

20.11 Julmarknad på Henriks skullan		
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Ålands Södra Skärgårdsförsamling¤
Gudstjänster i oktober
3.10

Mikaelidagen Kollekt till Förbundet kyrkans ungdom
12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund
Konfirmandinskrivning. Kyrkkaffe.

10.10

20 sönd. e. Pingst. Kollekt till Kyrkans central för det svenska arbetet
10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz
13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz

17.10

21 sönd. e. pingst. Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland, för ansvarsveckan.
12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund.
Efter högmässan välkomnas alla till psalmsångscafé.

24.10

Reformationsdagen Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen
10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. M. Piltz
13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. M. Piltz

23-24.10

Kvällsmässa och Pilgrimsmässa. Inom ramen för föreningen Franciskus retreat
firas kvällsmässa den 23.10 kl. 20.00 och pilgrimsmässa den 24.10 kl. 12.30 i
kyrkan på Kökar. Alla är välkomna att delta.

31.10

23 sönd. e. Pingst. Kollekt till församlingens diakoni.
12.30 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund.
Kyrkkaffe

Övrig verksamhet
Vår kör övar varje torsdag kl. 18.00 i kyrkan på Föglö
Andakt på Annagården hålls 6.10, 20.10, 3.11 kl. 14.30. P. Karlsson, M. Piltz
Klapp och Klang: på daghemmet Myran 13.10, 27.10 kl. 13.00. P. Karlsson
i skolan på Sottunga 12.10 kl.13.00. P. Karlsson
Måndagsträffen på sommarängen 11.10, 25.10 kl. 14.00. P. Karlsson

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

