
Föglöveckan
Välkommen till

9-18 juli 
Lördag 9 juli
-Stånkadagen på Brandkårshuset i Degerby
 Kaffeservering och grillad korv. Kl 12-17
-Brunch på Trädgårdscafé Solklart kl 11-13

Söndag 10 juli
-Amalias strandparty i Sanda kl 12-15

Måndag 11 juli
-Ufärd med snipor från Degerby till kyrkan   
  avfärd kl 12 
-Tea Ojala guidar på svenska i Degerby kl 14
-Danskurs på Brandkårshuset
-Friidrottsträning i Granboda kl 19
-Invigning av Ålands Dansbandsfestival (ÅDF)   
 Högtryck spelar

Tisdag 12 juli
-Bryggyoga på Carlsro kl 8
-Kararina Mörn guidar på en/ty/fr i Degerby 
kl 14
-”Det är jobbigt att må bra” - Hälsa- och  
 Friskvård i små steg, inspirationstillfälle 
 med Annicka Toppe på Brandkårshuset 
-ÅDF - Matz Bladhs

Onsdag 13 juli
-”Det är jobbigt att må bra” - Hälsa- och 
Friskvård i små steg, inspirationstillfälle med 
Annicka Toppe på Brandkårshuset 
-Ufärd med snipor från Degerby till kyrkan 
med avgång kl 12
-Guidning på Nedergåds gårdsmuseum kl 12 
-Naturvandring i Jyddö eller Hastersboda 
med Annika Holmström kl 14
-ÅDF - Fernandoz

Torsdag 14 juli
-Bryggyoga på Carlsro kl 8
-Guidning på Nedergåds gårdsmuseum kl 12
-Annika Holmström guidar på svenska i De-
gerby kl 14
-Danskurs på Brandkårshuset
-Motionsfotboll i Granboda kl 19
-ÅDF - Larz Kristerz

Fredag 15 juli
-Ufärd med snipor från Degerby till kyrkan 
med avgång kl 12
-Guidning på Nedergåds gårdsmuseum kl 12
-Tea Ojala guidar på finska i Degerby kl 14
 -ÅDF - Black Jack

Lördag 16 juli
-Bryggyoga på Carlsro kl 8
-Kyrkvandring med Ann-Christin Johansson 
kl 10-16
-Brunch på Trägårdscafé Solklart kl 11-13
-ÅDF – Streaplers

Söndag 17 juli

Måndag 18 juli
-Friidrottsträning kl 19
-Skärgårdsturnén på Carlsro kl 19

Hela veckan:
-Jyttes loppisbod håller öppet vid Galleri 
Berghäll i Hummersö

-Sommarögård håller öppen gård må-lö 
mellan kl. 11-15

-Serveringområde på torget mellan 11-01, 
Countrytema och live-underhållning

-Larssons vattensport erbjuder vattenaktivi-
teter i Degerby

-Torgförsäljning och matförsäljare i Degerby

- Turistinformationen vid torget håller öppet 
mellan 9-21 under veckan. 

- Föglöbutiken håller öppet mellan 9-21    
under Dansbandsfestivalen

Håll koll på uppdateringar på kommunens
sociala kanaler! Ändringar i schemat kan fö-
rekomma. Bokningar till guidningarna görs 
via turistinfon. 

Föglö Turistinformation visitfoglo foglo.ax


