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Dagens citat 
- “ Den bästa helningsterapin 

är vänskap och kärlek.” 

- Hubert H. Humphrey 
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Oktober 2019 

AKTIVITETSDAGAR 
Nu är hösten här och vi återgår till våra höst och vinter 

aktiviteter. 

Kerstin Lindholm har frågat om vi vill fortsätta med 

Aktivitetsdagarna också det här vinterhalvåret. De har 

vi lovat och tycker att det ska bli roligt att träffas igen 

en tisdag varje månad. 

De som för oss är ett problem är att hitta på något 

program, förutom de aktiviteter som vi har i 

gymnastiksalen och kaffedrickande. 

Vi vill gärna ha förslag från er vad vi kunde hitta på.  

Folkhälsan betalar kostnader som uppstår om någon 

person/personer kommer bortifrån. 

 

Den första Aktivitetsdagen är planerad till 8 oktober kl 

12.00 

i skolan.          Återkommer med mera info längre fram. 

Alla mellan 1 och 100 år är välkomna, också sommar 

Sottungabor 

 

VÄL MÖTT hälsar Britt o Märta 

Arr Folkhälsan i Sottunga 

 



Läskonditionspasset firar femårsjubileum  

17 oktober – 17 november 2019!  
 

Vad är Läskonditionspasset?  

En läs- och motionskampanj som går ut på att deltagare både läser och rör på sig en lagom stund alla dagar 

under en månads tid.  

Kampanjen är ett samarbete mellan biblioteken på Åland, Ålands Idrottscenter, Mariebad, Ålands Idrott Starka 

Barn, Lisco, Mariehamns bokhandel och Ålands landskapsregering. 

 

Mål?  

Att sprida läsglädje och motionsglädje i alla åldrar över hela Åland.  

Att uppmuntra vuxna att bli läsande förebilder för barn och unga.  

 

Hur deltar man?  

Hämta ett Läskonditionspass från närmaste bibliotek från början av oktober (senast 22.10).  

Läs och motionera/lek varje dag 17 oktober – 17 november 2019, fyll i ditt pass. 

 

Bokhandlarna är med även i år och ger rabatt 15 % på ett bokinköp mot uppvisande av Läskonditionspass under 

kampanjtiden 17.10–17.11.  

 

Ålands Idrott erbjuder Starka Barn-aktiviteter på några ställen på Åland. Josefin Gustafsson håller i trådarna 

och kontaktar berörda kommuner. Hon håller också en inspirationsföreläsning för föräldrar om barn och rörelse 

på kick-off-dagen (se nedan) och onsdag 23.10 kl. 18.30 på stadsbiblioteket. 

 

Pop up-bibliotek på Mariebad och Träningsverket + läshörna för barn på Mariebad ordnas av Mariehamns 

stadsbibliotek under kampanjtiden. 

 

 

 

 

”Läsning i kombination med motion är rena rama mirakelhälsokuren – och helt gratis.” 

                                    Petter Lobråten, Ålandstidningen 19.10.2017 om Läskonditionspasset  



Hejsan! 

Här kommer lite information från mig, Kerstin Lundberg, som är eran nya lantbrukssekreterare. Jag finns på 

kontoret i Jomala vardagar 9.00-15.00. 

 

Lagringsstöd för trädgårdsprodukter 2019 

Ansökningstid: senast 11.11.2019 

Vart: Ansökan lämnas in till Statens ämbetsverk på Åland 

Blankett 228 kan printas ut  från Livsmedelsverkets hemsida (ruokavirasto.fi) eller hämtas från lantbrukskansliet 

i Jomala. Kom också ihåg blankett 228B med uppgifter om mängden lagrade produkter som lämnas in senast 

sista december. 

 

Trädgårdsprodukter som berättigar till lagringsstöd är kinakål, kålrabbi, kålrot, rotselleri, rova, äpple, 

palsternacka, morot, rödbeta, rödkål, purjolök, brysselkål, savojkål, lök (inklusive vitlök) och vitkål 

 

Lagringsstödet för trädgårdsprodukter bestäms på basis av mängden stödberättigande trädgårdsprodukter i 

lager (m3) och lagertypen (maskinellt kylda lager/övriga lager). Betalas ej t.ex. för produkter som lagras ute i 

stuka eller övervintras på åkern.  

 

Djurhållning och djurhållningsplatser 

Med djurhållarregistret administreras anmälningar gällande djurhållning och djurhållningsplatser för nötkreatur, 

får, getter, svin, fjäderfä, bin och hästar.  

Livsmedelsverket har publicerat ett elektroniskt program för djurhållare (alla oavsett antal djur). Programmet 

finns på adressen https://epr.ruokavirasto.fi.  

Och anvisningar för programmet hittas på 

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-

rekisterointi/epr/anvisning_epr_as_06062019.pdf 

 

Så nu kan man själv göra anmälningar om djurhållning via den elektroniska tjänsten. Även uppgifter som 

anmälts tidigare kan uppdateras och ändras via den elektroniska tjänsten. För att logga in i programmet behövs 

egna bankkoder.  

 

 

Vill ni ha hjälp så hör av er! 

 

 

Hälsningar  

Kerstin Lundberg  

Tel. 329140  

 

https://epr.ruokavirasto.fi/
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/epr/anvisning_epr_as_06062019.pdf
https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/viljelijat/elaintenpito/elainten-merkinta-ja-rekisterointi/epr/anvisning_epr_as_06062019.pdf


 

 

  

 

VILL DU HA UT MER 

AV LIVET? 



 

 

STORYTELLING 
BOOSTAR 

Kvällsboost 7.10 & Dagsboost 8.10 
 

 

WORKSHOP: KOMMUNIKATION OCH 

STORYTELLING 
Anordnas av ERUF projektet Utveckla framtidens 

företag 

I dagens samhälle blir vi alla konstant överösta av information. 

Hur ska ett enskilt företag lyckas nå genom bruset och särskilja 

sig i sin marknadsföring? 

En tydlig och meningsfull kommunikation är av största vikt. 

Genom både teori och praktik lär vi oss hur vi når fram till vår 

målgrupp och skapar en positiv image av vårt företag, med 

speciell fokus på business storytelling. 

Under workshopen arbetar man med sitt eget företags externa 

kommunikation och image. Workshopen resulterar i en bättre insyn 

i hur det egna företaget uppfattas av kunden, och en plan för hur 

man bygger upp sitt företags image med hjälp av storytelling. 

 

 

 

Å L A N D S  N Ä R I N G S L I V 

 

PRAKTISK INFO: 

Plats: Ålands Näringsliv Sista 

anmälningsdag: 2.10 Kostnadsfritt 

 
Kvällsboost 7.10 

Kl: 13.00-20.00 

eller Dagsboost 

8.10 

Kl: 9.00-16.00 

 
Läs mer och anmäl dig på naringsliv.ax 



 

  

MISEBILEN 2019 

Fjärde torsdagen i månaden 

 

Sottunga, vid affären 

Kl. 14:00-15:45 

 

Avvikande tur: fredag 20.12 

(istället för 26.12) 

Elda gärna, men inte avfall! 

www.mise.ax 



 

  
 

    Ålands Södra Skärgårdsförsamling  
 
 
  

Gudstjänster i oktober 

29.9  Mikaelidagen. Kollekt till Församlingsförbundet. 

  12.30 Högmässa i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund. 

  Inskrivning av konfirmander årskurs 7 och 8. 

 

6.10  Sjuttonde söndagen efter pingst. Kollekt till Elpida. Eftervård till personer som 

utsatts för människohandel.   

  10.00 Familjegudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz, Vår Kör och 

barnen. 

  Därefter enkel kyrklunch i församlingssalen samt inskrivning av konfirmander 

årskurs 7 och 8. 

 

13.10  Adertonde söndagen efter pingst. Kollekt till Finska missionssällskapet. 

  12.30 Gudstjänst i Kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund 

 

20.10  Nittonde söndagen efter pingst. Kollekt till Kyrkans Utlandshjälp. 

  10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 

  13.00 Högmässa i skolan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 

 

27.10  Tjugonde söndagen efter pingst. Kollekt till Ekumeniska rådet i Finland 

  12.30 Högmässa i Kyrkan på Kökar. M. Piltz, P. Hällund. 

 
 

Övrig verksamhet 
 

Söndagsskola. Barnen träffas i församlingssalen på Föglö 29.9, 13.10, 27.10 kl. 10.30. Ledare: 

Pamela, René och Caspian. 

 

Bibelsits. Vi träffas i församlingssalen på Föglö 30.10 kl. 18.30. Ledare: Maria Boström 

 

Juniorklubben. Barnen träffas i församlingssalen på Föglö 14.10 kl. 18.00. Ledare: René och Caspian 

 

Vår Kör Vi övar på torsdagar kl. 18.30 i kyrkan på Föglö. Körledare: Maria Piltz 

  

Bön och lovsång. Vi träffas i kyrkan på Föglö 9.10 kl. 17.00 och sjunger och ber.  

   

På Annagården på Föglö. kl. 14.30 

Andakt 9.10, 23.10 med P. Karlsson. Sångstund 2.10, 16.10, 30.10 med M. Piltz. 

 

På Sommarängen på Kökar. Kl. 14.00 

Måndagsgruppen med Peter Karlsson 30.9, 14.10 och 28.10 

 
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 
Föglö, Maria Piltz 0457 3446 264, Församlingsmästare Föglö 0457 3433 333, (Tommy Bergström 
tjänstledig till 31.12), Vaktmästare Kökar, Krister Hellström 040 7365135, Vaktmästare Sottunga: vakant,  

Husmor Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: www.alandssodra.fi  

 

mailto:chester.karlsson@evl.fi
mailto:anita.hilden@evl.fi
http://www.alandssodra.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 

3.5.2019. 

 

Stopptid för material är 

30.4.2019 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 

Monica Karlstein; 99 hacks 

Ernst Kirchsteiger; Ärliga material 

Matt Haig; Anteckningar från en orolig planet 

Staffan Bruun; Anders Wiklöf Murarens son 

Ewa Klingberg; Blott en begravning 

Hannah Richell; Påfågelsommar 

Johanna Schreiber; Det bästa som har hänt mig 

Are Kalvö; Fjällvandring åt helvete 
 

Ant Middelton; Förste man in 

Louise Boije af Gennäs; Verkanseld 

Arnaldur Indridason; Skuggor över Reykjavik 

Alex Michaelides; Den tysta patienten 

Salmson/Lesse; Hjälp! Rädda husse 

Widmark/Willis; Silvermysteriet 

 

 
 

 

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 

4.11.2019. 

 

Stopptid för material är 

1.11.2019 kl. 18:00. 

Pia Lindholm 


