
 

 

 

 

  

SOTTUNGANYTT 
Sottungas kommuntidning Redaktör: Pia Lindholm sottunganytt@sottunga.ax
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Dagens citat 
-  Barn har som regel fått 

sitt förstånd från pappan, 
eftersom mamman 
fortfarande har sitt i 
behåll”.   

- Gloria Seymour 

I det här numret 
 Hungerdagsmiddag 

 Inflyttarfika 

 Röda Korsets Vänkurs 

 MISE 

 Församlingsinfo 

 Hälsostegen 

 ÅVA 

 

September 2020 

Hungerdagsmiddag 
På skolan onsdagen den 23 september 2020 kl. 

16.30 – 18.00. 

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 



 

  



 

 

 Vänkurs   

 

Vill du bli Röda korset vän till en äldre, ung med psykisk ohälsa, inflyttad eller någon annan 

som behöver det? 

Kom med på vänkurs torsdagen den 17:e september kl. 18-21 på Röda korsgården  

Fika ingår 

Anmälningar till onsdag 9.9 

Vi går igenom Röda korsets principer och verksamhet, olika former av vänverksamhet 

(vänpool som kan ringas in för kortvariga uppdrag, följeslagarvän på ÅHS eller långvarig 

vän), självkännedom och frivillig verksamhet. 

Du förbinder dig inte till något utan kan även gå kursen för att få mer information. 

 

För anmälan eller mer information kontakta; 

Linda Johansson 

Samordnare för social och mångkulturell verksamhet 

tel. 040 8267005 

linda.johansson@redcross.fi 

 

 

mailto:linda.johansson@redcross.fi
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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 

5.10.2020. 

 

Stopptid för material är 

2.10.2020 kl. 18:00. 

Motionskampanjen Hälsostegen  

Snart 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 – 30.10.2020. Du kan välja grupp antingen att samla 

2500, 5000, 7500 eller 10000 steg per dag eller 75000, 

150000, 225000 eller 300000 steg på 30 dagar. 

Naturligtvis får du också gå flera steg per dag. 

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 och 

vandringspokalen stannar hos oss. Alla deltagare ska 

registrera sig på www.halsostegen.fi Registreringen 

öppnar den 24.9. 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

