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Nästa nummer av Föglöbladet utkommer fredag den 24.4 Deadline för 
material till nästa nummer är måndag 20.4  kl 12.00. Vänligen respektera 
stopptiden genom att lämna in material i tid till foglobladet@foglo.ax

FÖGLÖBLADET

HÄNDELSEKALENDERN APRIL 

Dag    Datum      Tid  Aktivitet                                     Plats           Sida
Tis 31.3   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg        
Tor 2.4   19.00   Motionsidrott                           Skolan
Tis 7.4   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg
Tor 9.4   19.00   Motionsidrott                           Skolan
Tis 14.4   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg
Tor 16.4   19.00   Motionsidrott                           Skolan
Mån 20.4   19.00   Årsmöte Sonboda fiskelag           Turistinfon          10
Tis 21.4   19.15   Brasiliansk Jui-jitsu            Vikingaborg
Tor 23.4   19.00   Motionsidrott                           Skolan
Lör 25.4   17.00   Pitchmästerskapen            Vikingaborg         11
Sön 26.4    Majblomsjippo             Sommarögård  

                        KOMMANDE HÄNDELSER
Lör 27.6   Stånkadagen
Lör 27.6  Lillängö Rock
Lör 4.7  Föglödagen
Sön 12.7  Strandparty på Amalias
Sön 26.7  Sommarfest på Vargskärsgården
Mån 27.7  Hembygdsföreningen anordnar seminarie samt ”historiskt 
   spektakel” för att uppmärksamma Flisöslaget 300år
Lör 1.8  Seagrams Jazz’n Blues
Sön 2.8  Seagrams Jazz’n Blues
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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

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

Kock på Annagården Vanessa Perez 10.2.2020-6.2.2022 
Vik. äldreomsorgsledare Anne Lund 3.2.2020-31.1.2021 

Vik. närvårdare Sandra Lindeman 10.2-1.9.2020 ev. längre 
Vik. närvårdare Helena Gustavsson 13.4.2020-31.1.2021 

Närvårdare sommarvik.  Rose-Marie Zakrisson Sommaren 2020 
Närvårdare natt 67% Mikael Lilja Från april 2020 

Vik. barnskötare Johan Eriksson 1.4-9.8.2020 
 
Socialnämnden tillsatte vid mötet den 5 februari äldreomsorgsdirektion för år 2020 
Direktionen består av följande personer;  
Stig Fellman, Christina Sjöblom, Soile Wartiainen, Anne Lund/Katarina Liewendahl, Kim 
Tähtinen, Kurt Gullbrandsson och Lis Karlsson.  
 
 
 
 

 
Ifall du tvättar bilen ute på gårdstunet eller gräsmattan rinner skadliga ämnen i 
tvättmedlen och från bilens smuts ut i naturen. Detta leder i slutändan till förorenade 
vattendrag. Anlita i stället en biltvätt på någon servicestation! Där renas och återvinns 
85 % av vattnet. Resterande 15 % leds vidare till ett reningsverk. Uppgifterna är 
hämtade ur en reklamannons i en åländsk dagstidning! 

 Mvh  Agenda 2030 i Föglö 

 

April:
Varje vecka helgfria torsdagar 

kl 17:00 – 19:00 
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 KUNGÖRELSE 
 

STUDIESTIPENDIUM 2020 
 

Ett stipendium ur Föglö kommuns studiestipendiefond anslås att senast måndag 27 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, 23 mars 2020 Kommunstyrelsen 
 

FFiinnnnss  ddeett  nnååggoonn  ssoomm  sskkuullllee  kkuunnnnaa  hhjjäällppaa  ttiillll  mmeedd    

BBeerreeddsskkaapp  ppåå  AAnnnnaaggåårrddeenn  

Beredskapen ansvarar för att åka på trygghetslarm nattetid i kommunen samt att 

finnas tillgänglig för att assistera nattpersonalen på Annagården v.b 

Beredskapstiden är den tid då nattpersonalen tjänstgör ensam   21.30 - 07.30  

Vid beredskap utgår beredskapsersättning vilket är 20% av timlön. 

Vid utryckning noterar man klockslag då man blir uppringd tills man är hemma 

igen. Arbetstiden dras bort från beredskaps tiden. Vid utryckning tillkommer OB-

tillägg. 

Km ersättning utgår för den som använder eget färdmedel. 

Finns en bärbar lift som man kan hämta på Annagården om man behöver. 

HHaarr  dduu  ffrrååggoorr  kkoonnttaakkttaa::  

Vik Äldreomsorgsledare: Anne Lund 018 50382 el  

Sjukskötare: Katarina Liewendahl 018 50077 
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Information till allmänheten 
 

gällande begränsningar fr o m 18 mars 2020 vid Föglö kommuns enheter med anledning av 

COVID-19 pandemin 
 
Bakgrund 
Statsrådet i Finland i samråd med Republikens President har utlyst undantagstillstånd i Finland fr o m 18 
mars 2020 med anledning av covid-19-pandemin (det s.k. coronaviruset). Exakt vilka bestämmelser som 
skall gälla skall fastställas i en förordning som godkänns av Finlands riksdag. 
 
Detta innebär bl a att alla undantagsbestämmelser gäller också på Åland som en del av Finland, dvs 
Ålands landskapsregering (eller kommunerna förstås) kan INTE besluta mot dessa regler. Statsrådets 
beslut gäller och Statens högsta tjänsteinnehavare på Åland är landshövding Peter Lindbäck och 
förvaltningschef Rainer Åkerblom. 
 
Beredskapslagen och det undantagstillstånd som följer av lagen är tänkt att gälla fram t o m 13 april 
2020, men kan förstås vid behov behöva förlängas. Alla och envar uppmanas följa vad som bestäms. 
 
Information om undantagstillståndet och vad det betyder samt annan information om covid-19 finns på  
Statsrådets hemsida under adressen; valtioneuvosto.fi och landskapsregeringens hemsida  regeringen.ax  
 
Generell regel; 
Vid frågor om sjukvård, kontakta ÅHS, vid frågor om kommunens verksamhet kontakta kommunen 
(kontaktuppgifter, se nedan under respektive rubrik). 
 
För kommunens verksamheter gäller tillsvidare följande; 
 
Kommunkansliet 
Öppet mot förhandsbokning under ordinarie öppettid må-fr kl. 10.00 – 15.00. 
Besökare som inte varit på Åland minst 14 dagar eller uppvisar förkylningssymtom nekas tillträde och får 
sköta sina ärenden per epost eller telefon. Besökare anmäler sig vid receptionsdisken och inväntar 
vägledning. 
All personal vid kommunkansliet är tillgänglig per telefon och mejl under sina egna ordinarie kanslitider, 
och observera INTE under andra tider, dvs kommunkansliet stänger dagligen kl. 15.00 såvida inte tid 
bokats/överenskommits för annan tid. 
Ansökningar och andra handlingar kan lämnas dygnet runt i kommunens brevlåda eller sändas per epost 
info@foglo.ax. 
Kontakt vid frågor; 
Byråsekreterare Agneta Raitanen, tel. 50322  epost  info@foglo.ax  
 
Byggnads- och tekniska kontoret  
Byggnadsinspektör/kommuntekniker Hans-Kristian Skaag tar emot besök endast mot förhandsbokningar 
per telefon 50215 eller epost hasse.skaag@foglo.ax  
OBS att byggnads- och tekniska kansliets kanslitid är måndag, onsdag, fredag kl. 9.00 – 11.30. 
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Socialkansliet   
Socialsekreterare Lis Karlsson tar emot besök endast mot förhandsbokningar per telefon 50151 eller 
epost  socialsekreterare@foglo.ax   
OBS att socialkansliets telefon- och kanslitid är tisdag-torsdag kl. 12.00 – 14.30. Övriga tider stängt och 
hänvisas till epost.  
 

Föglö grundskola 
Stängd t.o.m. 13 april 2020 i enlighet med statsrådets beslut. 
Kontakt vid frågor;        skolföreståndare Siv Fogelström tel. 50199 epost  siv.fogelstrom@foglo.ax 
 
Annagården 
Omsorgen fortgår (förstås) som vanligt. 
Förbud för besök utifrån t.o.m. 13 april 2020 i enlighet med statsrådets beslut. Innebär bl.a. att inga 
anhöriga tillsvidare kan tillåtas att besöka Annagården och inga utomstående aktiviteter arrangeras.   
 
Kontakt vid frågor;    Vik. äldreomsorgsledare Anne Lund tel. 50382  epost  anne.lund@foglo.ax  
 
Daghemmet Myran 
Öppet tillsvidare i enlighet med Statsrådets beslut. Inga utomstående besök tillåts. 
Kontakt vid frågor;   Vik. daghemsföreståndare Håkan Sundelin, tel. 50175  epost   myran@foglo.ax 
 
Biblioteket 
Stängt för allmänheten t.o.m. 13 april 2020 i enlighet med Statsrådets beslut.   
Möjlighet till “fjärrlån” så att böcker kan beställas från biblioteket för avhämtning kan ordnas. 
Bokåterlämning via boklådan. Bibliotekssekreteraren tar emot beställningar per mejl eller telefon under 
ordinarie arbetstid och meddelar hur böckerna levereras. 
  
Kontakt vid frågor och beställning av böcker;  
Bibliotekssekreterare Katarina Fellman, tel. 50348   epost  biblioteket@foglo.ax 
 

Gym 
Öppet som normalt tillsvidare. Tänk dock på hygienen, speciellt handhygienen, och tvätta er noga före 
och efter gymbesöket. Nycklar säljs som vanligt vid kommungården.  
Observera också att kommunen har ett utmärkt nytt utegym i Degerby som man gärna kan besöka för 
träning. 
 
Kommunala möten 
Fortgår som vanligt och möten hålls vid planerade sammanträdestider som betr. socialnämnden, 
byggnads- och tekniska nämnden och kommunstyrelsen finns på kommunens hemsida enligt särskild 
sammanträdesplan. 
Ledamöter i de kommunala organen uppmanas tillse försiktighet och inte delta i möten vid uppenbara 
sjukdomssymtom. Kalla då hellre suppleant. 
 
Det här är vad som gäller tillsvidare. Uppdateringar kan ske kontinuerligt med kort varsel. 
 
Mvh 
Niklas Eriksson 
Kommundirektör 
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Bildningsnämnden i Föglö 
          
Föglö den 20.03.2020       

Kungörelse 
Bildningsnämnden i Föglö begär härmed in 

AANNBBUUDD  

på skolskjutsarna till och från Föglö grundskola för läsåret 2020-2021. 
Anbudshandlingar finns att få från skoldirektör Kerstin Lindholm, 

kerstin.lindholm@sottunga.ax eller mobil 040-5165397. 
Anbuden ska vara bildningsnämnden tillhanda senast den 15 april 2020 kl. 15.00 under adress: 

Bildningsnämnden i Föglö, Skoldir. Kerstin Lindholm, 22720 Sottunga eller 
kerstin.lindholm@sottunga.ax 

  
På bildningsnämdens vägnar: 

                                                                    Kerstin Lindholm 
Skoldirektör 

 

 
 

Föglö kommun söker vikarier inom äldreomsorgen 
 

Är du intresserad av att jobba som timvikarie/inhoppare/sommarvikarie  inom äldreomsorgen, 
på Annagården i Föglö? 

Vi värdesätter att du har utbildning inom området, är lättlärd, stresstålig och att du har en 
positiv inställning samt förstår och talar svenska. 

Om Du är intresserad kontakta  

vik. äldreomsorgsledare  Anne Lund, tel. 018 – 50382,  anne.lund@foglo.ax  

eller sjukskötare Katarina Liewendahl 018-50077, katarina.liewendahl@foglo.ax 
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FÖGLÖ HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSMOTTAGNING 
           

Vi har i bruk 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.  
Läkardagar i mars 10.3 och 24.3  Päivi Hämelahti 
  
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 
 
Ingen beredskap på veckosluten eller helgdagar. 
För sjukvårdsupplysning, ring  018-538500 och vid akuta sjukdomsfall 112. 
 
Hälsningar  Paulin och Tiina 
tiina.hamalainen@ahs.ax 

  

Corona telefonen på ÅHS 018-535 313 
            Sjukvårdsupplysningen 018-538 500 

Akuten vid Ålands Centralsjukhus 018-5355 (växeln) 
Alarmcentralen 112 
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Postadress Besöksadress Telefon Telefax E-post Webb  
Centralförvaltning Doktorsvägen vxl (018) 5355 (018) 538 533 förnamn.efternamn@ahs.ax www.ahs.ax 
PB 1091    info@ahs.ax 
AX-22111 MARIEHAMN      

Du vet väl att du kan hitta Aktuell info om coronaviruset Covid-19 på ÅHS hemsida 
www.ahs.ax , sidan uppdateras vartefter. Allmänheten uppmanas följa med utvecklingen och 
följa givna direktiv. För kontakt gällande följande frågor se nedan: 

  

  
 
Råd till allmänheten 

• Undvik att resa. 
• Undvik folksamlingar över 10 personer. 
• Var noga med hygien, särskilt handtvätt. 
• Stanna hemma vid förkylningar, feber och andra symtom på 

luftvägsinfektioner. 
• Besök inte äldre och sjuka personer. 
• Besök på äldreboenden är förbjudna. 
• Personer över 70 år ska stanna hemma. 

  

 

OBS!    Påskmyset på 
Matsmårs  inställt   OBS! 



FÖGLÖBLADET                               APRIL 202010

   
 

Vid FUIA:s årsmöte den 13 mars valdes följande styrelse för år 2020; 
 
Ordförande Niklas Eriksson, tillika kassör  Ledamot Rain Ainas 
Viceordf. Tiina Hämäläinen  Ledamot Roy Jansson 
Sekreterare Katarina Ulenius  Ledamot Henry Helin  
Ledamot Marie Snällström  Ledamot Jesper Gåvefeldt 
 
    Suppleanter Stig Sundblom 
     Kristian Holmström 
Rain Ainas är ny medlem, övriga återvalda. 
 
Ledare och medlemmar i olika sektioner; 
 
Orientering Ledare Stig Sundblom 

Medlemmar Tiina Hämäläinen, Henry Helin 
 

Friidrott Ledare Marie Snällström 
 Medlemmar Kristian Holmström, Rain Ainas 
 
Bollspel  Innebandy m.fl. bollsporter Jesper Gåvefeldt (dvs ”torsdagsidrotten” på skolan)  
 Badminton  Vid bokning av gymnastiksalen vid skolan kontakta föreståndare 
   Siv Fogelström.  
 Fotboll, ledare  Julian Mörn (reserv Jesper Gåvefeldt) 
 Bordtennis och volleyboll Ingen verksamhet för närvarande 
  
Rustmästare Jesper Gåvefeldt Vice rustmästare Rain Ainas 
 
Ovanstående personer kan kontaktas när man är intresserad av att delta eller annars i idrottsliga frågor. Välkomna ! 
Det är viktigt att motionera och ett sunt sätt att umgås på ! 
  
   FUIA-styrelsen 

 

FUIA     INFORMERAR   
 

Delägarlaget för Sonboda bys samfällda 
vattenområden och tillandningar samt 
Sonboda fiskelag håller  
 
ÅRSSTÄMMOR 
Måndagen den 20 april kl. 19.00 i turistinfon i 
Degerby. 
* stadgeenliga ärenden 
 
Notera att mötet med kort varsel kan 
inhiberas/flyttas såvida situationen med covid-19 
förvärras. Kontakta ordförande Åke Henriksson ifall 
av osäkerhet kring detta. 
 
Styrelsen 
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PITCHMÄSTERSKAPEN ! 
 

Lördagen den 25:e april avgörs de tjugotredje 
pitchmästerskapen på Vikingaborg. 
 
Start; spelet startar senast kl. 17.00. Alla lag skall 
vara på plats senast kl. 16.30 för genomgång av 
regler, spelordning m.m. Lag som inte kommer i tid blir 
uteslutna. 
 
Anmälningstiden utgår söndagen den 19:e 
april. 
 
Anmälan görs till någon i ”onsdagens pitchgäng”, dvs. 
Anders Skogberg, Håkan Lehto, Leif ”Hastersboda” 
Eriksson, Niklas Eriksson, Per-Erik Mattsson, Roger 
Johansson, Veikko Vartiainen, Åke Henriksson eller Leif 
”Brändö” Eriksson alt. per epost 
niklas.eriksson@foglo.ax  
 
Observera att laget skall ha ett namn och att uppge vilka 
som spelar i laget. 
 
Alla hjärtligt välkomna. Anteckna datumet i kalendern, 
vi hoppas förstås på stor publiktillströmning så att det 
återigen blir en riktig folkfest ! 
  
OBS ! Ifall situationen med Covid-19 fortgår eller 
förvärras kommer pitchmästerskapen att inhiberas. 
Beslut om det fattar Onsdagens Pitchgäng under 
vecka 16 och det meddelas i så fall alla anmälda 
lag. 
  
 Arr. Onsdagens pitchgäng 
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EEnn  ddeell  aavv  vvåårraa    nnyyhheetteerr  ii  bbiibblliiootteekkeett!!  
           Många böcker är på inkommande 
                                                                                                                                                                                               
Vuxen, skönlitteratur : 
Joe Abercrombie                                                     The blade itself  
Ben Aaronovitch                                                     The hanging tree 
Megan Abbott                                                          You will know me 
Kristin Emilsson                                                     Allt du önskar 
Annika Estassy                                                        Gröna fingrar sökes 
Camilla Davidsson                                                  Liten tvåa med potensial 
Balli Kaur Jaswal                                                     Erotiskt skrivande för ensamma änkor 
 
Vuxen, deckare mm:    
Mikaela Blay                                                             Louise 
Bo Svernström                                                         Lekarna 
 
Vuxen fackta 
Lisen Hellström                                                       Lises Planering 
Memea Mohlin                                                         Inkallning 
 
Barn & Ungdom:   
Johannes Pinter                                                      Monster,monster Karatemumien 
Lena Furberg                                                           Stallgänget på Tuva, Vem kan rädda  
                                                                                     Artemis? 
Jeff Kinney                                                                Dagbok för alla superschysta 
                                                                                     Rowley Jeffersons Loggbok 
Barn & Ungdom fakta: 
Emily Bone                                                               Lätta fakta om Planeter 
Emma Jansson                                                         Mina Första Fiskar 
 
         
 
              Nytt för i år är att vi har serie tidningar att låna: 
                          Kalle Anka, Min Häst, Bamse. 

 
                            OBS! NYA ÖPPET TIDER 

        Måndag 10.00-13.00 och 16.30-20.00   
Onsdag  16.30-20.00   
Torsdag 16.30-21.00                                                                         

OBS jag strävar att var på jobb förmiddagar mellan 9- 13.45 
Då går det att ringa och beställa böcker eller maila 

VÄLKOMNA  
mvh Katarina Fellman 

 
 
 

    
                               

                                         Tel: 50348 
       e-mail: biblioteket@foglo.ax 
Facebook: Biblioteket på Föglö 
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Yes! I did it...
Ett halvårs studier på Elitnivå.

Där allt under 80% är =
Underkänt...

Nu är jag certifierad
Master Color Expert.

Tack för ert underbara stöd!

 
   Boka tid på tel 51366 el via min Fbsida.
   Måndagar är jag på Saxess.
   Öppet Tis-Fre.
   Master Color Expert.  Mästarbrev.

 

 
 

SOMMARPERSONAL 
 

Har du behov av motiverad arbetskraft i sommar? 
Flera tusen ungdomar i Norden söker sommarjobb. 

Vi hjälper till att hitta sommarpersonalen. 
Alla arbetstillfällen är välkomna! 

 
Behöver du ett sommarjobb? 

Du som är mellan18-30 år 
upplev Norden genom Nordjobb. 

Sök sommarjobbet idag! 
 

Läs mer på vår hemsida: www.nordjobb.org 
eller Nordjobb på Facebook. 

 
Tel: (18)17279, e-post: aland@nordjobb.org 
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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
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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  

 

 

Gudstjänster i april 
Så länge undantagsförhållandet gäller så får vi inte fira några gudstjänster med församlingen 

närvarande i kyrka eller församlingshem men vi firar ändå gudstjänst som livestreamas i 
facebookgruppen ”Vår Kyrka i Skärgården”. Vi hoppas att ni vill fira gudstjänst med oss. 

Den som vill bidra till kollekten kan göra det genom en insättning på församlingens kollektkonto 
FI62 6601 0004 1000 04. Märk inbetalningen med söndagens/helgdagens datum. 

 
5.4. Palmsöndagen. Kollekt till Svenska Lutherska Evangeliföreningen. 
 12.30. Livestreamad gudstjänst från Kökar. P. Karlsson 
 
9.4. Skärtorsdagen Kollekt till församlingens diakoni. 
 18.30 Livestreamad gudstjänst från Föglö. J. Karlström, M. Piltz 
 
10.4. Långfredagen Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp. 
 11.00 Livestreamad gudstjänst från Sottunga. P. Karlsson 
 
12.4. Påskdagen Kollekt till Finska Bibelsällskapet för att öka kvinnors läskunnighet i Afrika 
 10.00 Livestreamad gudstjänst från Föglö. J. Karlström, M. Piltz 
 
13.4. Annandag påsk Kollekt till församlingens fonder 
 10.00 Livestreamad gudstjänst från Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 
 
19.4. Första söndagen efter påsk Kollekten går till Mediamission Budbärarna 
 12.30 Gudstjänst på Kökar P. Karlsson, P. Hällund (ev.livestreamad) 
  
26.4. Andra söndagen efter påsk Kollekt till Finska Missionssällskapet. 
 10.00 Gudstjänst på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz (ev. livestreamad) 

 
 

Övrig verksamhet 
Tillsvidare har vi ingen övrig verksamhet. Så snart vi vet att undantagsförhållandet kommer att 

hävas så återkommer vi med information om verksamheten på hemsidan och sociala medier. Mer 
information om församlingens arbete i coronavirusets tid finns på hemsidan. Om du undrar över 

något kan du också ta kontakt med Peter Karlsson eller Maria Piltz. 
 


