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Trevligt sportlov!

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Sön 2.2   10.00 Städtalka              Vikingaborg        10
Mån 3.2   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan
Tis 4.2   18.30   Pitch- och stickcafé            Annagården         9
Tis 4.2   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg        12
Tor 6.2   18.30 Vår Kör övar             Kyrkan                 16
Tor 6.2   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   
Tor 6.2   19.00   Kvällsfika             Kommungården  3
Mån 10.2   18.00   Juniorklubb             Förs.hemmet       16
Mån 10.2   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan 
Tis 11.2   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg        12
Tor 13.2   18.30 Vår Kör övar             Kyrkan                 16
Tor 13.2   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   
Mån 17.2   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan 
Tis 18.2   18.30   Pitch- & stickcafé            Annagården         9
Tis 18.2   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg        12
Tor 20.2   18.30 Vår Kör övar             Kyrkan                 16
Tor 20.2   19.00   Motionsidrott                           Skolan                   
Mån 24.2   19.00   Folkhälsans gympa            Skolan 
Tis 25.2   19.00   Fastlagsbrasa             Sanda            12
Tis 25.2   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg        12
Tor 27.2   18.30 Vår Kör övar             Kyrkan                 16
Tor 27.2   19.00   Motionsidrott                           Skolan

        

      
    
   

HÄNDELSEKALENDERN FEBRUARI
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Ni vet väl att Föglö kommun finns 
på sociala medier? 

Följ oss för att ta del av det senaste!

 @Föglö kommun

 @visitfoglo

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 2020 (exkl moms):
Helsida 43€
Halvsida 21,50€
1/4 sida 10,75€1/4 sida 10,75€

I Föglö fast boende & föreningar 
annonserar gratis.

Deadline:
24.2
23.3
20.4
25.5

Utgivning:
28.228.2
27.3
24.4
29.5

 

Bästa föglöbo! 
Boka in måndagen den 2 mars kl. 18.45.  
Då kommer hela landskapsregeringen på 

kommunrunda till Föglö. 
Plats: restaurang Seagram 

 
 
 

Info från skoldirektören! 

Jämna veckor jobbar jag måndag, tisdag, onsdag och torsdag och udda veckor jobbar jag måndag, 
tisdag och onsdag kl. 8.30 – 16.30 med lunch kl. 11 – 12. Jag är alltså ledig alla fredagar och varannan 
torsdag. 

Mvh Kerstin Lindholm 
kerstin.lindholm@sottunga.ax, 040-5165397 

På kommunkansliet kan man göra inbetalningar 
till följande fonder och organisationer; 

Cancerfonden (min. 15 €) 
Konstfonden (min. 15 €) 
Miljöfonden (min. 15 €) 

Idrottsstipendiefonden (min. 15 €) 
Föglö kommuns fond för barndagvården (min. 15 €) 
Föglö kommuns fond för äldreomsorgen (min. 15 €) 

Föglö kommuns studiestipendiefond (min. 15 €) 
Föglö grundskolas stipendiefond (min. 15 €) 

Föglö hembygdsförening (min. 15 €)  
Östersocknens byalag (min. 20 €) 

Röda Korset (min. 15 €) 
Garantiföreningen för Matsmårs (min. 10 €) 
Föglö kyrkogårds Blomsterfond (min. 10 €) 
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Januari-Mars:
Jämn vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00

Tillsatta tjänster/arbetsavtal; 
Tjänst/arbete Tjänsteinneh./arb.tagare Tid Antal 

sökande 
Ansvarig kock på skolan, vik. Marianne Rönnberg 27.1-4.12.2020 2 

Närvårdare 50% Jennifer Aitoharju 1.1.2020-31.12.2021 2 
Närvårdare 50% Johanna Aitoharju 1.3.2020-31.12.2021 2 
Närvårdare 75% Frida Persson Från 1.3.2020 3 
Barnskötare vik. Mikaela Söderström 1.1-31.12.2020 2 

Daghemsföreståndare t.f. Håkan Sundelin 1.1-31.12.2020 1 
 
 
 
 

bjuder in till årets första
kvällsfika 6/2 kl 19-21

Planering inför verksamhetsåret 2020

Information behöver tas fram till bl a. Skärgårdsmappen, Föglödagen (4/7) och till kommunens allmänna 
marknadsföring. Ju mer vi vet om vad ni föreningar och företagare planerar att göra under året, desto mer kan vi stödja 

marknadsföringen av dem. Så kom med och berätta vad ni har för planer!
 

Det är också ett utmärkt tillfälle att se till att inga evenemang krockar med varandra.

Niklas kommer att vara på plats och informera om vad som är på gång inom det kommunala. 

Torsdagen den 6 februari kl 19-21 träffas vi på kommungården i Degerby. Vi bjuder på kaffe med dopp.

Välkomna alla företagare, föreningsaktiva och andra intresserade!

Anmäl er senast den 4/2 till
e-post: kontakt@foglo.ax 
eller telefon: 0457 3447776.

Hälsningar,
Maja Sundblom
Näringskoordinator
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SAMMANTRÄDEN 2020 
 
Kommunstyrelsen håller år 2020 ordinarie sammanträden följande veckor; 
 
Januari; vecka     4   Juli; vecka  29 
Februari; vecka     6  Augusti; vecka  35 
Mars; vecka   10, 12 och 14 September; vecka  39 
April; vecka    --  Oktober; vecka  42 och 44 
Maj; vecka   19 och 22 November; vecka  45 och 47 
Juni; vecka   25  December; vecka  49 
 
Sammanträdena hålls i allmänhet i Kommungården i Degerby kl. 15.05, 16.15 alt. 17.30 (vanligen tisdagar). 
 
Har du några önskemål till kommunen kan Du skriva ett brev till kommunstyrelsen eller kontakta antingen 
kommundirektör Niklas Eriksson alt. någon av styrelsemedlemmarna. 
 
Ordinarie medlemmar 
Rainer Juslin, ordförande  tel. 050-5119955 
Stefan Laine, viceordförande  tel. 0457-5221757 
Beatrice Sjöberg   tel. 040-7291566 
Gunilla Hagman   tel. 040-7476300 
Andreas Henriksson  tel. 040-7158200   
 
Suppleanterna 
Stig Fellman   tel. 0457-3451415 
Margaretha Karlsson  tel. 0457-5300859 
Viking Malmlund  tel. 0457-0777334  
Maria Boström   tel. 0457-3433266 
Kristian Holmström  tel. 040-5188027 
 
E-postadresser till kommundirektören och medlemmarna finns på kommunens hemsida www.foglo.ax. 
 
Protokollen från sammanträdena finns till påseende på kommunkansliet, biblioteket och kommunens hemsida 
www.foglo.ax och kan dessutom prenumereras om så önskas. Kontakta i så fall byråsekreterare Agneta Raitanen, 
info@foglo.ax eller tel. 50322. 
 
OBS ! Kommunen har en postlåda utanför kommungården där brev kan lämnas.  
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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 fredag 21 februari 2020 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 2020 samt bokslut för 2019 ifall man har sådant 

klart, annars för 2018 (ifall det inte redan inlämnats). 
 
Ansökningar från privatpersoner skall åtföljas av budget och projektplan eller motsv. 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. 
• Fritidsnämnden 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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SOMMARVIKARIER TILL ANNAGÅRDENS 
OMSORGSHEM 

 
Vi söker närvårdare, nattpersonal, primärskötare eller hjälpskötare till omsorgshemmet 
Annagården från slutet av maj – slutet av augusti 2020. Det handlar om periodarbete i olika % 
dag, kväll och natt. 
Vikarier sökes för hela eller delar av perioden.  
Vi söker er som är intresserade av att arbeta med äldre som ser deras behov och har ett gott 
bemötande. 
Bostad kan eventuellt ordnas. 
 
Rekrytering kan komma att påbörjas innan sista ansökningsdag.  
 
Lön närvårdare 100% 2391,89 € 
Lön outbildad vårdare 100% - 5% kompetensavdrag. 
 
Om Du är intresserad av ovanstående vikariat skicka in din ansökan senast den 14 februari 
2020 till Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller e-post: info@foglo.ax 
 
Närmare upplysningar ges av äldreomsorgsledare  Heli Gåvefeldt tel. 018 – 50382 
heli.gavefeldt@foglo.ax,  eller Anne Lund anne.lund@foglo.ax  
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Socialnämnden i Föglö lediganslår ett ordinarie 
arbetsavtal som kock 87,25%  

 
 

på Annagårdens kök fr. 10.2.2020 – tillsvidare. 
(möjlighet till utökad arbetstid finns under semestrar och andra ledigheter) 
4 månaders provanställning tillämpas. Hälsointyg uppvisas innan tillträde. 

 
Kompetens: Storhushållsföreståndareexamen el. motsvarande tidigare utbildning eller 

grundutbildning inom närings- eller hushållsbranschen. 
 

Grundlön:  87,25% av 2174,37 €/månad (tillk. ev. arbetserfarenhetstillägg 
samt ers.för obekväm arbetstid) 

 
 

Sedvanliga ansökningshandlingar inlämnas senast fredag den 7 februari 2020 kl. 15.00 till 
Socialnämnden i Föglö, Tingsvägen 3, 22710 FÖGLÖ eller e-post info@foglo.ax 

Rekrytering kan påbörjas innan sista ansökningsdag. 
 

Närmare information erhålles från socialsekreterare Lis Karlsson 018-50151 eller  
äldreomsorgsledare Heli Gåvefeldt tel. 018-50382. 

 
 

 
 
 
 
 
Bildningsnämnden i Föglö 
          
Föglö den 14.1.2020       
 
  

Kungörelse 
Bildningsnämnden i Föglö söker till Föglö grundskola TTIIMMLLÄÄRRAARREE  för undervisning i  

• idrott 7 vt 
• teknisk slöjd 4 vt 
• musik 2 vt 
• IKT-uppgifter 3 vt 

Timmarna kan sökas enskilt eller tillsammans.  
Arbetet börjar den 24 februari 2020 och varar till den 5 juni 2020. 
Intresserad?  
Kontakta skolföreståndare Siv Fogelström: tel. 050-5943198, e-post: siv.fogelstrom@foglo.ax  
eller skoldirektör Kerstin Lindholm: tel. 040-5165397, e-post: kerstin.lindholm@sottunga.ax    
 
Ansökningshandlingarna ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 4 februari 2020 kl. 
15.00 under adress: Skoldirektör Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga elle via epost: 
kerstin.lindholm@sottunga.ax  
Den som blir vald ska uppvisa straffregisterutdrag. 
 
På bildningsnämdens vägnar: 

Kerstin Lindholm, skoldirektör 

 

 



FÖGLÖBLADET                        FEBRUARI 20208

	
	

																																  En	del	av	våra		nyheter	i	biblioteket!	

           Många böcker på inkommande  
	 	 																																												 																																																																																																																															
Vuxen,	skönlitteratur	:	
	
Markus	Zusak	 Ingenting	mindre	än	ett	mirakel										
Peter	Handke															Målvaktens	skräck			kort	brev	till	långt	farväl	
Tonny	Gullöv															Tusenårsriket	
	Richard	Shepherd						Onaturlig	död				
Erlend	Loe																					Djuren	i	Afrika											 	
Camilla	Dahlson										vinter	vid	sommaren	
Christoffer	Carlsson			Järntecken	
Helene	Tursten												Snödrev	
N.K	Jemisin																				Obeliskporten	Den	söndrade	jorden	del	2	
Sarah	Morgan															Tre	systrar	och	en	jul	att	minnas	
Kelly	Rimmer															Vad	hjärtat	aldrig	glömmer	
Kristina	Öhman											Saxat	ur	Starlet	
	
Vuxen,	deckare:				
Peter	May																						Ett	kallt	fall	
John	Carreyrou												Ont	blod	
Ashley	Dyer																		Ristat	i	hud	
Jesper	Stein																		Aisha	
		
Vuxen	Fakta:	
Jean	Lopez&	oliver	Wieviorka			Andra	världskrigets	myter	
Kaneko	Töta																																				En	röst	i	dimman	diktsamling	
Barth&Frederichs																										Dödgrävarna	
	
Barn	&	Ungdom:	
Malin	Falch																						Norrsken	,	resan	till	Jotundalen	
Kristina	Ohlsson												Mysteriet	på	ödesborgen	
Jeanette	Palm																		Kantarellkungen	
			
																																																							
	 	
Till nästa utställning  
 
Om ni har gamla gästböcker, roliga brev, anteckningar, hälsningar m.m. 
Lämna gärna in på biblioteket eller kontakta Gun-Britt på 04573449417 
 
                                          Tel: 50348 

e-mail: biblioteket@foglo.ax 
 

OBS! NYA ÖPPET TIDER 
måndag 10.00-13.00 
             16.30-20.00 
onsdag  16.30-20.00  
torsdag 16.30-21.00 

 
VÄLKOMNA 
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FFÖÖGGLLÖÖ  HHÄÄLLSSOO--  OOCCHH  SSJJUUKKVVÅÅRRDDSSMMOOTTTTAAGGNNIINNGG 

           
VVIIKKTTIIGG  IINNFFOO: 
Vi har infört TeleQ, svarsfunktion.  Du kan ringa oss måndag-torsdag  kl 8-16 och fredag kl 8-14. Du 
ringer 0400 780233 och kommer till en telefonsvarare.  Lyssna noga, välj ett av tre alternativ,  och följ 
anvisningen genom att  tryck 1,2 eller 3 på din telefon. Svararen meddelar dig en tid när vi ringer upp 
dig tillbaka. När vi ringer upp dig så syns det på din display som privat nummer.  
 
Mottagningen är öppen må-to 8-16, fredagar 8-14.  
Sjukvårdsmottagning utan tidsbeställning torsdagar 10-12.  
Övriga tider enligt överenskommelse. 
Läkardagar i februari 11.2 och 25.2  Päivi Hämelahti 
    
IInnggeenn  bbeerreeddsskkaapp på veckosluten eller helgdagar. 
För sjukvårdsupplysning, ring  001188--553388550000 och vid akuta 
sjukdomsfall 111122. 
 
Hälsningar Ann-Marie  och Tiina 
ann-marie.strandberg@ahs.ax 
tiina.hamalainen@ahs.ax 

  
Besök gärna ÅHS hemsida: www.ahs.ax 
Hälsocentralen, 018-538 500 
Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-535 270 

 
 
  
 
    

Hej alla pitchspelare och stickerskor! 

Den 4 och 18.2 kl 18.30 träffas vi 
i Annagårdens stora matsal.

Kaffeservering. 

Välkomna!
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FÖGLÖBOR OCH ANDRA INTRESSERADE ! 

 
(25 lag 1998, 30 lag 1999, 26 lag 2000, 30 lag 2001, 27 lag 2002, 26 lag 2003, 25 lag 2004, 29 lag 2005, 31 lag 2006, 32 lag 
2007, 32 lag 2008, 31 lag 2009, 30 lag 2010, 33 lag 2011, 34 lag 2012, 31 lag 2013, 29 lag 2014, 32 lag 2015, 31 lag 2016, 

29 lag 2017, 34 lag 2018 och 31 lag 2019) 
 

LÖRDAGEN DEN 25:e APRIL KL. 17.00 PÅ VIKINGABORG 
är det åter dags för årets händelse på Föglö, då arrangeras de 

 
23:e PITCHMÄSTERSKAPEN även kallat VM i pitch 

 
Vem skall ta hem bucklan i år ?  

 
Tidigare mästare; 1998 ”Fyrvall”, 1999 ”Föglö UF 1”, 2000 ”Flintas lag”, 2001 ”Sundbloms Pitch Ab”, 2002 

”Spelmansänkorna”, 2003 ”Pitchklubben Ab”, 2004 ”Onsdagspitchen 2”, 2005 ”Fyra äss” , 2006 ”Sundbloms Pitch Ab”, 
2007 ”Västerbotten 2”, 2008 ”Flintas lag”, 2009 ”Onsdagspitchen 1”, 2010 ”Västerbotten 1”, 2011 ”Fyghelde 1”, 2012 

”Fyrvall”, 2013 ”Onsdagspitchen 2”, 2014 ”Kusinerna”, 2015 ”Ladies”, 2016 ”Onsdagspitchen 1”, 2017 ”Pitchklubben Ab”, 
2018 ”Blanda och ge” samt regerande mästare 2019 ”Pitchklubben Ab”.  

 
Arrangörer liksom tidigare är ”Onsdagens pitchgäng” bestående av Anders Skogberg, Håkan Lehto, Leif ”Hastersboda” 
Eriksson, Veikko Vartiainen, Niklas Eriksson, Per-Erik Mattsson, Åke Henriksson, Roger Johansson och Leif ”Brändö” 

Eriksson, vilka alla tar emot anmälningar, så det är bara att sätta ihop ett lag och anmäla er ! 
 

Reglerna är desamma som tidigare år, dvs. fyramannalag (man kan givetvis vara flera, det är fritt att byta spelare mellan 
matcherna). Övriga regler skickas per mejl (eller post) till de lag som anmäler sig. 

 
Ni som vill delta och har lag att anmäla kan göra det till någon i ovanstående pitchgäng senast söndagen den 
19:e april men anmäl Er gärna i god tid. Det går också bra att anmäla er per mail till niklas.eriksson@foglo.ax . 

Ifall Ni vet vilka som skall vara med i laget bör Ni berätta det åt den Ni anmäler Er till. OBS ! Kom ihåg att laget 
skall ha ett namn också ! 

 
För intresserad publik kommer närmare information i kommande Föglöblad. 

 
    Arr. Onsdagens pitchgäng 
 
 

 

SUCCÉN FORTSÄTTER – 23:e året 
 

Välkomna på 
STÄDTALKA vid VIKINGABORG 

Söndagen 2 februari 2020 från klockan 10:00 → 

Ungdomsföreningen bjuder på lättare lunch och kaffepaus-
fika. 

Vi ses, 
Hälsningar Ungdomsföreningen  

 



11FÖGLÖBLADET                                FEBRUARI 2020

”UTFLYKTER” 
en 

konstutställning av Föglöbon 

 Lena Johansson 

i Föglö bibliotek 
 

utställningen är öppen från 
02.03 2020-15.04 2020 

under bibliotekets öppenhållnings tider 
 

Vernissage måndagen den 2.3 2020 kl 19.00   
 

 

Välkomna 

AGENDA 2030 i FÖGLÖ

Föglö kommun har en för Åland något unik företeelse i form av en egen miljögrupp! Gruppen ändrade
för en tid sedan sitt namn från 'Agenda 21-gruppen' till 'Agenda 2030', efter att ha fått in ett antal namn-
förslag från allmänheten.
Verksamheten under 2019 har varit mycket varierande. Vi ordnade bland annat en välbesökt naturvandring 
på det natursköna Bänö under en helt ljuvlig junilördag. Samtidigt passade vi på att tacka värden och guiden
på vandringen, Johan Franzén, för hans långa miljöengagemang i Föglö. Johan har varit en medlem i på vandringen, Johan Franzén, för hans långa miljöengagemang i Föglö. Johan har varit en medlem i 
Agenda-gruppen allt sedan starten och fram till år 2017. Vi överräckte honom en gåva; en vacker träbricka 
formad som en båt.

Under Föglödagen i juni hade Agenda 2030 som vanligt en aktiv roll. Vi arrangerade bl a ett 'grejbytarbord' 
där besökarna kunde ta med en grej som de inte använder och byta den till något användbart föremål. 
Initiativet med grejbytarbordet var mycket populärt så det kommer vi fortsätta med även under den 
kommande sommarens Föglödag.

I början av oktober ordnade vi en trevlig HÖSTMARKNAD på Brandkårshuset i Degerby med många olika I början av oktober ordnade vi en trevlig HÖSTMARKNAD på Brandkårshuset i Degerby med många olika 
försäljare och kaffeservering med äppelkaka. Många uppskattade evenemanget, som hölls under en tid på 
året, då det inte arrangeras så mycket annat program i socknen.

Under 2020 kommer vi, precis som tidigare, vara en mycket aktiv part under FÖGLÖDAGEN men innan det 
arrangerar vi ett intressant studiebesök till Lundells Växthusodling på Simskäla. Där får vi bland annat få se
intressanta energilösningar och odling av vårlök och potatis. Reservera därför redan nu lördagen den 21.3 
för en utflykt till Vårdö så kommer mycket mer information i nästa nummer av FÖGLÖBLADET. DU ÄR 
HJÄHJÄRTLIGT VÄLKOMMEN MED!

Medlemmar i gruppen är Gunilla Nyholm, René Sköld, Annette Bergbo, Helena Gustafsson och Soile 
Wartiainen. Agneta Raitanen är dessutom vår förträffliga sekreterare. Prata med någon av medlemmarna 
och kom mycket gärna med förslag och önskemål på vår verksamhet, eftersom vi finns till för alla 'gräsrötter' 
på Föglö.

Med Vänliga Agenda 2030-hälsningar från hela gruppen genom ordförande, Soile Wartiainen
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Brasiliansk jui-jitsu 

Plats:   Vikingaborg 
Dag och klockslag:  Tisdagar kl. 19.15 
 
Fortsätter hela våren alla tisdagar t.o.m. 28 
april.  
 
Uppdatering om ev. utebliven träning pga 
sjukdom eller annat förhinder meddelas på 
FB-Föglöbor. 
 
Alla varmt välkomna ! Bara att dyka upp ! 
Mattias Måhl (ledare/instruktör) 
i samarbete med fritids- och kulturnämnden 
 
Kort om mig Mattias;  
jag har i nio år tränat BJJ, har Lila bälte i sporten, och har 
instruerat i sporten under de senaste sex åren av dem. 
 
Sporten;  
BJJ är en sport centrerad runt brottning, kroppskontroll 
och balans. Det är en ödmjuk sport som bygger på 
ömsesidig respekt och att det skall vara kul att röra på sig. 
Kanske hittar man lite muskler man sällan använder... 
Attacker sker genom ledlås och strypningar men 90 % av 
tiden spenderas på kontroll av dina motståndare.   
 

FIRMA OSKAR FYRVALL
Jag utför: 
-motorsågning
-slyröjning
-bottenmålning m.m.

Tel +358457-3427186 eller 
ososkar_fyrvall93@hotmail.com

Östersocknens Byalag anordnar Fastlagsbrasa i Sanda Tisdagen den 25 februari kl 19 

Välkomna	att	delta	och	medtag	gärna	lite	korv	att	grilla	och	något	att	dricka!	

 

( Anordnas om vädret tillåter.  Kontakt: Stig Fellman mobil 04573451415 ) 

KOMMANDE HÄNDELSER

Mån 2.3 kl 18.45   Kommunrunda på Seagram 

Lör 25.4 kl 17.00  Pitchmästerskap
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Nej, vi har kanske inte den kallaste av
vintrar, inte än i varje fall.

Däremot kanske Du märkt att håret
känns lite plattare, hårbotten lite torrare
osv. Återfuktning är extra viktigt just nu!

Hos mig får du rekommendationer 
för just Dina behov. Välkommen!

  
     Boka tid på tel 51366 el via Fb.
     Öppet Tis-Fre enligt bokning.
     Måndagar är jag på Saxess.
     Följ på Fb och Instagram för mer info.
     Frisörlicens. Mästarbrev.

Är du intresserad av att jobba
med oss i sommar, då är det dags
att lämna in din ansökan nu!

Följ oss på facebook för aktuella erbjudanden!

Öppettider:
Måndag-Fredag 9-18
Lördag:10-14
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VI UTFÖR ENTREPRENADARBETEN!

Vi utför allt inom vägar, grunder, dikning, 
septiktankar mm. 

Vi har maskiner med runtsvängande larv 
eller hjulgrävmaskin, hjullastare med gafflar, 

dumper och en smidig minigrävare
MMaterial, transporter och krossgrus ordnas.

Kontakta Anders på +358 40 022 9406



FÖGLÖBLADET                        FEBRUARI 202016

 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, Församlingsmästare Föglö (Tommy Bergström tjänstledig), Vaktmästare Kökar, Krister 
Hellström 040 7365135, Vaktmästare Sottunga: vakant,  Husmor Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: 
www.alandssodra.fi  

 

 

Gudstjänster i februari 
2.2 Kyndelsmässodagen. Kollekt till insamlingen Gemensamt Ansvar 

12.30 Högmässa i församlingshemmet på Kökar. P. Karlsson, K. Högberg. 
Efter högmässan serveras kyrkkaffe. 
 

9.2 Septuagesima. Kollekt till Församlingsförbundet för svenskspråkigt kulturellt arbete. 
 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 13.00 Gudstjänst i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 
 
16.2 Sexagesima. Kollekt till Förbundet Kristen Skolungdom 
 12.30 Gudstjänst i församlingshemmet på Kökar. M. Piltz, P. Hällund 
 
23.2 Fastlagssöndagen. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälps katastroffond. 
 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. J. Karlström, M. Piltz, 
 
1.3 Första söndagen i fastan. Kollekt till stiftsgården Lärkulla 

12.30 Högmässa i församlingshemmet på Kökar. P. Karlsson, K. Högberg. 
Efter högmässan serveras kyrkkaffe. 
 

Övrig verksamhet 
 
Juniorklubben träffas den 10.2 kl. 18.00-19.30 i församlingssalen på Föglö. 
Ledare: Rene Sköld och Maria Boström 
 
Vår Kör övar på torsdagar 18.30 i kyrkan på Föglö. Ledare: Maria Piltz 
 
På Annagården, Föglö: Sångstund 5.2 och 19.2 kl. 14.30 med M. Piltz 
Andakt den 12.2 och 26.2 kl. 14.30 med P. Karlsson och M. Piltz 
 
På Daghemmet Myran, Föglö: Klapp och Klang 5.2 och 19.2 med P. Karlsson 
 
På Sommarängen, Kökar: 24.2 14.00 Måndagsträffen, andakt P. Karlsson 
 
Bön och lovsång 12.2 kl. 17.00 i kyrkan på Föglö. P. Karlsson m.fl. 
 
Barnkören övar på onsdagar kl. 13.05 i skolan på Föglö. Ledare: Maria Piltz 


