
 
 

 

 

 

 

SOTTUNGANYTT 
Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax  

Aktuellt 
Händelsekalender 

 4.10 Kanelbullens dag 

 9.10 Aktivitetsdag 

 

 

 

 

 

Dagens citat 
- “Livet är inte att ha de bra 

korten på handen. Livet är 
att spela de kort man har 
väl” 

- Josh Billings 

 

I det här numret 
 Hungerdagsmiddagen 

 Kommunsekreteraren 

informerar 

 Aktivitetsdag 

 Sottunga AHL  

 SKUNK 

 MISE 

 Församlingsinfo 

 Hälsostegen 

 Nya biblioteksböcker 

Oktober 2018 

Hungersdagsmiddagen inbringade  

557,30€. 

Pengarna går oavkortat till 

katastroffonden. 

Tack för ert engagemang! 

FRK Sottunga avdelning 
 



  

Månadens  

Kommuninfo 
 Kommunsekreteraren 

informerar 
 

 

Kommunsekreteraren informerar 
  
Sotning 

Sotaren kommer till Sottunga 4.10. Reservdag 11.10. 

  
Projektaktuellt 
Anbud för renovering av Väntstugan och byggande av bastu 
kommer att begäras inom oktober. Anbudshandlingar och 
ritningar är nästan klara nu. Det är en hel del funderande 
tillsammans innan man får fram vettiga anbudshandlingar. Men 
också en nödvändighet för att kunna få bra och jämförbara anbud. 
In projektet St Olav Waterways återstår ännu att märka ut leden 
på Sottunga med stolpar och speciella märken. Den lokala 
arbetsgruppen som jobbat med Sottungaleden håller på att 
utveckla den 8 km långa leden som startar vid Kyrkan och kommer 
ut vid masten. Totalt kommer att finnas 16 St Olav stolpar på den 
etappen. Det kommer också att sättas ut en del tavlor. Leden ska 
kallas ”nyckelvandring”. På tavlorna kommer att finnas ord med 
litet olika tema. Avsikten är att man kan stanna upp vid vissa 
platser, njuta av naturen och kanske fundera litet. 
  
Vid Väntstugan kommer att finnas en infotalvla med karta över 
leden. Vid Degermossen planeras sätta upp en tavla med ordet 
”Tystnad”. Vid Högbötet ska placeras en tavla med ordet ”Frihet”. 
Munkviken är också med på leden eftersom viken kan vara av 
historiskt intresse. Där kommer att finnas tavlan ”Enkelhet”. Leden 
går vidare mot Gamla Skolan och där ska tavlan 
”Bekymmerslöshet” finnas. Eftersom det inte går att gå tillbaka till 
hamnen på öns östra sidan så har man valt att gå tillbaka på 
landsvägen. Mitt i byn vid skolan placeras tavlan ”Delande”. 
Därefter traskar man vidare mot Kapellön och får se tavlan 
”Långsamhet” och den sista tavlan vid Kyrkan har förstår ordet 
”Andlighet”. 
  
Inom projektet Port Mate är allt gjort förutom bastun. Allt bör 
vara klart innan nästa sommar. Så det blir att gasa på litet ännu 
denna vinter. 
  
Landskapets Central Baltic revisor besökte Sottunga 20.9 och 
reviderade Port Mate projektet. Revisorn hade inget att anmärka. 
  
Kennet 
 
 



 

 

Aktivitetsdag på skolan i Sottunga 

tisdagen den 9 oktober 2018 kl. 12.00 – 15.30. 
 

Vi träffas och umgås    

 Kom när du vill men mellan klockan tolv och halv fyra. 

 Kaffeservering mellan cirka klockan halv två och två.  

 Björn fortsätter med sina namn på bekanta ställen. Tidigare har diskuterats om 

namn på uddar och stenar och om namn på platser på nordvästra Sottunga. 

 Den som vill kan spela biljard, boule eller dart eller annars bara vara i gymmet. 

 Annat samkväm för den som inte vill eller kan röra på sig. 

 Kom gärna klädd i träningskläder och med inneskor som inte lämnar färg efter 

sig på gymnastiksalsmattan och i biljardrummet om du vill röra på dej. 

 Alla intresserade Sottungabor är välkomna. 

 Vid frågor ring Britt 040-5429898 eller Kerstin 040-5432407. 

 

Arrangör: Folkhälsan i Sottunga 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Sottunga AHL 
 

 

Kanelbullens dag 4.10! 

 

Vi bjuder på kanelbullar och kaffe hela 

dagen från klockan 13 – 17.  

Laktosfria och glutenfria finns också! 

 

 

 

Varmt välkommen! 

 

 

 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 



 

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SKUNK – skärgårdsungdomarnas intresseorganisation 

SKUNK 
Djur- och naturdag 

Den 19/10 arrangerar SKUNK en djur-och 

friluftsdag på Kumlinge. Vi ses redan på kvällen 

den 18/10, sover över och åker hem på 

eftermiddagen den 19/10. Du får möjlighet träffa 

åsnor och hästar, pröva på att rida eller köra, 

träna hund i skog och mark, träffa vaktlar och 

hönor eller fiska. Vi bestämmer tillsammans vad 

vi vill göra och anpassar oss efter vädret.   

Från åk 6 och uppåt. Vi hjälper till med resor. 10 € 

för medlemmar, 15 € för icke medlemmar.  

Anmäl er till Emelie Hanström och berätta vad du 

är intresserad av att göra. 

Kulturläger 

Den 23-25/11 har vi läger på Brändö med temat 

kultur. Från åk 6 och uppåt. Vi hjälper till med 

resor.  

Mer info kommer senare, håll utkik på vår 

Facebooksida, Instagram och hemsida. 

 

 

SKUNKs projekt RIBS har nu 

avslutats. Emelie jobbar kvar som 

projektansvarig. Joanna som kom 

till SKUNK som volontär arbetar nu 

som ungdomscoach. SKUNK har 

även två volontärer, Deniz och 

Berin, båda från Turkiet. Under 

september har SKUNK varit ut till 

skolorna i skärgården för att 

presentera sig och sina aktiviteter 

och träffa ungdomar.  

KONTAKT 

Emelie Hanström 

+358405293927 

emelie.hanstrom@skunk.ax 

www.skunk.ax 

Medlem 

Alla som är aktiva eller vill stödja 

SKUNK kan bli medlemmar. 

Betala in på: FI98 6601 0001 

2062 34. Märk betalningen med 

medlemmens namn och 

mejladress. 

Medlemsavgiften är 5 € per 

kalenderår. 

 

Gymnasieträffar 

Vi ordnar träffar med middag för 

de som ska börja eller går i 

gymnasiet eller motsvarande. Håll 

koll på Facebook, Instagram och 

hemsidan för mer info om nästa 

tillfälle. 



  

www.mise.ax 

Misebilen i Sottunga 2018 

Vid affären, 

fjärde torsdagen i månaden. 

kl. 14:30-16:00 

Vi samlar in textilier. 

Vad? Rena textilier (ej väskor och skor) 

Var? Mise ÅVC på Svinryggen, i MIsebilen, 

Fixtjänst och på Emmaus 

Med? Sammarbete mellan Mise, Fixtjänst, 

Emmaus. 

Varför? För att minska avfallsmängderna och skapa 

flera arbetstillfälen för marginaliserade 

grupper 



  ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

 

GUDSTJÄNSTER OKTOBER 

 
 

7.10 kl. 10.00 Familjegudstjänst i Föglö kyrka 
 20 söndagen e pingst. P. Karlsson, M. piltz 
 Inskrivning av årets konfirmander. Efteråt blir det 

kaffeservering i församlingshemmet. 
 Kollekt: Församlingens diakoni 
 
14.10 kl. 12.30 Högmässa i Kökar kyrka 
 21 söndagen e pingst. P. Karlsson, P. Hällund 
 Inskrivning av årets konfirmander. 
 Kollekt: Stiftsgården Lärkkulla 
 
21.10 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Reformationsdagen. P. Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: SLEFs missionsarbete 
21.10 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 Reformationsdagen. P. Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: SLEF.s missionsarbete 
 
28.10 kl. 12.30 Gudstjänst i Kökar kyrka 
 23 söndagen e pingst.  
 Kollekt: Ekumeniska rådet i Finland r.f.  
 
2.11 kl. 19.00 Parentation i Föglö kyrka 
 Allhelgona afton. M. Piltz, K-G. Sandholm 
 Kollekt: Förbundet Kristen skolungdom 
2.11 kl. 19.00 Parentation i Kökar kyrka 
 Allhelgona afton. P. Karlsson, P. Hällund 
 Kollekt: Förbundet Kristen skolungdom 
 
3.11 kl. 16.00 Parentation i Sottunga kyrka 
 Alla helgons dag. P. Karlsson, P. Hällund 
 Kollekt: Förbundet Kristen Skolungdom 
 
4.11 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 24 söndagen e pingst. P. Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: KCSA 
4.11 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 24 söndagen e pingst. P. Karlsson, M. Piltz 
 Kollekt: KCSA 
 
 
 
 

 

ÖVRIG VERKSAMHET 
  

 Hembesök:  
 Ring kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 

 Kansliet  
 Kansliet är öppet under oktober 
 onsdagar kl. 10-12 tel. 50010 
 

 Andakter 
 10.10 kl. 14.30 andakt Annagården, P. Karlsson 
 15.10 kl. 13.30 besök på Sommarängen, P. Karlsson 
 24.10 kl.14.30 andakt Annagården, P. Karlsson  
 29.10 kl. 13.30 besök på Sommarängen, P. Karlsson 
   
 Klapp och Klang 
 3.10 kl. 13.00 i Myran Föglö, P. Karlsson   
 15.10 kl. 12.30 i Barnängen Kökar, P. Karlsson   
 17.10 kl. 13.00 i Myran Föglö, P. Karlsson   
 29.10 kl. 12.30 i Barnängen Kökar, P. Karlsson   
 31.10 kl. 13.00 i Myran Föglö, P. Karlsson 
 

 Söndagsskola 
 30.9 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 14.10 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Juniorklubb 
 2.10 och 23.10 kl. 18.00 – 19.30 i
 församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Bibelsits 
 22.10 kl. 18.30 i församlingshemmet  
 Ledare: Maria Boström 
 

 Bön och Lovsång 
 12.9 kl. 17.00 i Föglö kyrka 
 Ledare: P. Karlsson   
 

 Körövning i Föglö 
 Vår Kör övar torsdagar kl. 18.30 i Föglö kyrka 
 Ledare: Maria Piltz 
 

  

 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  Kanslist Karin Fyrvall  alands.sodra@evl.fi   Församlingsmästare Tommy Bergström  
0457 3433 333 Föglö, Vaktmästare Krister Hellström 040 7365135 Kökar,  Husmor på Kökar Linnea Eriksson 0400 501 853 

 

mailto:chester.karlsson@evl.fi
mailto:anita.hilden@evl.fi
mailto:alands.sodra@evl.fi


 

 

 

 

Kontakt 

Redaktör: 

Pia Lindholm 

 

Kommunkansliet 

22720 Sottunga 

 

(018)-55125 

 

sottunganytt@sottunga.ax 

 

Besök oss på vår webbplats: 

www.sottunga.ax 

 

Nästa nummer av 

Sottunganytt utkommer 

2.11.2018. 

 

Stopptid för material är 

30.10.2018 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Staffan Bruun; Mitt liv på HBL 

Ebervall & Samuelson; Domardansen 

Anne Østby; Små bitar av lycka 

Karin Brunk Holmqvist; Tango i tabernaklet 

Matt Haig; Historieläraren 

Gabriel Tallent; Min älskade älskling 

Arnaldur Indridason; Farlig flyktväg 

Niklas Leavy; Nattviol(Stockholm calling) 

 

Susie Steiner; Saknad, förmodligen död. 
Kicki Alberius-Forsman; Frida, Fred och fyren 
Martin Widmark; Silvermysteriet 
Mia Frank; Bombträdgården 
 
 
 

 

Välkomna in och låna böcker, 

tidningar och spel! 

Kom ihåg Kura skymning den 15.11! 

Mer om det i nästa Sottunganytt. 

 

Motionskampanjen Hälsostegen  

Nu är det dags för motionskampanjen 

Hälsostegen igen. Vi strävar till en så rörlig vardag 

som möjligt och med hjälp av stegmätare räknas 

steg i 30 dagar. Kampanjen pågår 1.10 – 

30.10.2018. Målsättningen är att uppfylla den 

hälsofrämjande rekommendationen om 10 000 

steg/dag och på trettio dagar komma upp i 

300 000 steg. 

Folkhälsan i Sottunga är ju regerande mästare i 

tävlingsklassen små föreningar. Du kommer väl 

med i höstens Hälsostegen? Ju flera medlemmar 

som deltar desto större chans har vi att försvara 

vår titel. Alla deltagare ska registrera sig på 

www.halsostegen.fi Behöver du hjälp med 

registreringen så kontakta Kerstin 040-5432407 

eller kerstin.lindholm@sottunga.ax  

När motionskampanjen är slut lottas det ut fina 

priser bland alla deltagare. 

Unna dig en rörlig oktober månad med hjälp av 

Hälsostegen! 

Folkhälsan i Sottunga 

 

http://www.halsostegen.fi/
mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax

