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Dagens citat 
- “Om man går fort och ler 

mycket, så är det ingen som ser 
att man är ful” 

- Lasse Åberg 

I det här numret 
 Grisfest 

 Sottunga AHL 

 Sottunga 

sjukvårdsmottagning 

 Filmkväll 

 Hungerdagsmiddag 

 MISE 

 Församlingsinfo 

 Medis kurser 

 Nya biblioteksböcker 

September 2019 

Grisfest 
Var: Sunnanberg 

När: 28/9 2019 kl 19.00 
Program: 3 rätters middag, Lotteri, Dans till 

Greta Sundström. 
 

Meddela senast 16.9 att du kommer till: 
Anita 04575238230 

Stig 0400785292 
Siv 0408423747 

 
Alla välkomna! 

 



Dags för Hot Rosé! Vad sägs om en kopp 

örtté med hibiskus, äpple, ingefära och 

rosenblad? Detta örtté är en garanterat 

överraskande och uppfräschande inslag i 

eftermiddagens téstunder! 

 

NYHET! 

Präst® – finaste osten till prästen 

Att smörja prästen med god, fet ost som lön var vanligt under 

1800-talet. Den var lite fetare än andra ostar och det berodde på 

att man hällde en extra skvätt grädde i ystmjölken för att göra 

prästen vänligt sinnad. 

Tostadas med Präst®, lax, avokado och snabbinlagda grönsaker 

 4 små tortillabröd 

 200 g laxfilé 

 salt och svartpeppar 

 Inläggning 

 ½ dl strösocker 

 ½ dl ättiksprit 12% 

 1 dl vatten 

 1 gurka 

 1 fänkål 

 1 knippe färsk dill 

 1 dl färsk koriander 

 Till servering 

 1 avokado 

 lime 

 srirachasåser 

 100 g Castello präst® 

 

Sottunga AHL 
tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 

 

GÖR SÅ HÄR: 

Börja med inläggningen: Hetta upp strösocker, ättika och 

vatten så att sockret löser upp sig. Låt svalna. Strimla gurkan 

(undvik mittbiten med de vattniga kärnorna) och fänkålen 

tunt. Lägg ner tillsammans med dill och koriander i en skål 

och slå på lagen. Lägg en tallrik eller skål med tyngd över, 

och ställ undan svalt i 2-5 timmar. Om du vill kan du fritera 

tortillabröden, eller rosta dem snabbt med lite olja (3 

minuter) i ugnen på 180 grader. Annars går det bra att servera 

dem som de är. Skär laxen i fina portionsbitar. Klappa in 

några droppar olja och salta och peppra. Hetta upp en 

stekpanna (på maxvärme, den ska vara riktigt het) och stek 

på laxen hastigt på två sidor, så att den behåller en rosa och 

fin kärna. Skiva avokado tunt, och lägg ut på tortillabröden 

tillsammans med avrunna, inlagda grönsaker. Placera laxen 

ovanpå och smula över Präst®. Servera direkt med 

limeklyftor och sriracha.  

 

Sottunga AHL 
 

Dags för Hot Rosé! Vad sägs om en kopp 

örtté med hibiskus, äpple, ingefära och 

rosenblad? Detta örtté är en garanterat 

överraskande och uppfräschande inslag i 

eftermiddagens téstunder! 

 



Augusti 2019 

 

SOTTUNGA HÄLSO OCH SJUKVÅRDS MOTTAGNING 

 

Mottagning och tidsbeställning: 

 

Tisdag och Torsdag kl 12.00 - 15.00    tel 040- 5916426 

ÅHS har infört TeleQ system på alla sjukvårdsmottagningar vilket 

innebär att när man ringer, så är det en telefonsvarare som ger tre 

alternativ att svara på: 

1 Tidsbokning 

2 Avboka tid 

3. Direkt kontakt med sjukvårdspersonal 

Övriga tider hänvisas man till hälsocentralens jourtelefon 

Måndag-fredag 08-16.00     018 538 500 eller alarmcentalen 112 

   

Läkardagar: 

Måndag 9 september  2019 

Onsdag  9 oktober        2019 

Onsdag 30 oktober      2019 

              Välkomna 

Helena Johans/sjukskötare 

  

 



Filmkväll på skolan 
Torsdag 19 september Kl. 19.00 

 

 
 

När Astrid Lindgren var väldigt ung hände något som 

påverkade henne fundamentalt, en kombination av mirakel 

och missöde som kom att forma hela hennes liv. Det var en 

händelse som gjorde henne till en av de mest nyskapande 

kvinnorna i vår tid och den sagoberättare en hel värld kom 

att älska. Det här är berättelsen om när en ung Astrid, trots 

tidens förväntningar och religiösa påbud, bestämde sig för att 

bryta mot samhällets normer och följa sitt hjärta. 
 
 Fritt inträde!  

Välkommen! 

 



HUNGERDAGSMIDDAG 

på skolan torsdagen den 26 september 

2019 kl. 16.30 – 18. 

Ärtsoppa med pannkaka. 

Pris: vuxna 15 €, barn 7-12 år 5 € och barn 

0-6 år äter gratis. 

Lotteri 

Välkomna! 

Vill ni köpa hem ärtsoppa så ta med burkar! 

Arrangör: Röda Korset i Sottunga 

                          

 

 

  



 

  Tänk på att farligt avfall ska lämnas 

till Misebilen eller Mise ÅVC 

Observera, du kan inte lämna avfall till Misebilen med 

säckhämtningsmärken, beställ istället förköpta 

sopmärken från kontoret, www.mise.ax, ring kundtjänst 

23 844 eller maila till info@mise.ax 

Mise ÅVC 

På Svinryggen 

 

Öppettider 

Måndag – fredag 12-18 

Lördag 10-15 

Hammarlandsvägen 817, 22130 Gottby 

www.mise.ax 



 

  
 

    Ålands Södra Skärgårdsförsamling  
 
 
  

Gudstjänster i september 

 

1.9  12:e söndagen efter pingst. Kollekt till Luthersk Inremission. 

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

 

8.9  13:e söndagen efter pingst. Kollekt till Finlands Ev. Luth. Student- och 

Skolungdomsmission. 

  10.00 Gudstjänst i Kyrkan på Föglö. P. Karlsson, M. Piltz 

  13.00 Gudstjänst i Kyrkan på Sottunga. P. Karlsson, M. Piltz 

 

15.9  14:e söndagen efter pingst. Kollekt till Finlands Sjömanskyrka. 

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

 

22.9  15:e söndagen efter pingst. Kollekt till Stiftsgården Lärkulla. 

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

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

 

29.9  Mikaelidagen. Kollekt till Församlingsförbundet. 

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

 
 

Övrig verksamhet 
 

Söndagsskola. Barnen träffas i församlingssalen 1.9, 15.9 kl. 10.30. Ledare: Pamela, René och 

Caspian. 

 

Bibelsits. Vi träffas i församlingssalen 11.9 kl. 18.30 

 

Juniorklubben. Barnen träffas i församlingssalen 18.9 kl. 18.00. Ledare: Pamela och René 

 

Vår Kör startar för terminen. Vi övar på torsdagar kl. 18.30 i kyrkan. Körledare: Maria Piltz 

  

En tråd av nåd. Konsert i kyrkan på Föglö 15.9 kl. 15.00 

med St Mårtenskören och Jomala kyrkokör. Körledare: Guy Karlsson och Eva-Helena Hansen, 

recitation: Gunnevi Styrström, flöjt: Sara Karlsson 

 

Bön och lovsång. Vi träffas i kyrkan på Föglö 25.9 kl. 17.00 och sjunger och ber.  

   

På Annagården kl. 14.30 

Andakt 11.9 och 25.9 med P. Karlsson. Sångstund 18.9 med M. 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 , 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 

Justine Lagache; Naturligtvis! 

Karin Erlandsson; Alla orden i mig 

Mikaela Nyman; När vändkrets läggs mot vändkre

ts 

Westerlund/Villstrand; Sjöfarten i krig 

Veronica Linarfve; Inte helt Miss Lyckad 

Nora Roberts; Under fallande stjärnor 

Sara H Ohlsson; Sjöbodsblues 

Ewa Klingberg; Nu stormar det i dalens famn 
 

David Sumpter; Uträknad 

Mons Kallentoft; Se mig falla 

Sarah Vaughan; Efter skandalen 

Denise Rudberg; Det sista chiffret 

Benji Davies; Noa och farmor flax 

Olsson/Jacobsson; Sune vs Sune 

 

 
 

 

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 

1.10.2019. 

 

Stopptid för material är 

28.9.2019 kl. 18:00. 

Pia Lindholm 

Medis kurser 

Hösten är på kommande, och då är det dags för kurser. 

Senaste läsår blev det väldigt lite Medis 

kursverksamhet på Sottunga. 

Nu kanske vi ska ändra på det.  Här kommer några 

kursförslag. 

- Korgbindning med Leif Linden 

 

- Baka surdegsbröd 

 

- Datakurser i Word o Excel 

 

Datakurserna har varit planerade flere gånger 

men inte blivit av, senast på grund av 

kursledarbrist. 

Om intresse finns för kurserna så försöker jag 

ordna kursledare så fort som möjligt. 

Finns det några andra kurser ni är skulle vilja 

ha, så kom gärna med förslag. 

 

Mvh Britt 

Tel 040-5429898 

 


