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5.7 Middag på Sunnanberg
12.7 Sottungaloppet
13.7 Sottungadagen
16.7 Middag på Gamla Skolan

Sottungadagen
Lördagen den 13 juli i gästhamnen
11.00
12.00–16.00

Sommarsånger i kyrkan med
Peter Karlsson
Marknad i gästhamnen

Försäljning av matvaror, Jakas fiskburgare (fjolårets
populära nyhet), hantverk m.m.
Kontant betalning
Musikunderhållning
Salteriet har öppet 13.00 - 21.00
Marknadsbesökare med båt kan angöra vid de privata
bryggorna uppe i Kyrkviken.
Färjavgång från Långnäs 9.30 - retur 16.10 och 20.15
I händelse av regn hålls Sottungadagen på
Sunnanberg.
Arr; Näringsnämnden i Sottunga

Välkomna!

Juli 2019
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“ Med en liten bil hittar man
snabbare en parkeringsplats.
Men det tar desto längre tid att
hitta bilen.”
– Robert Lembke
-
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Årets sommarmiddag med lotteri ägen rum den 16 juli kl 16 på
Gamla Skolan. Alla välkomna. Fisk serveras efter tillgång. Tllfället är
viktigt för föreningen, då vi inte har så många andra inkomstkällor.
Före middagen eller samtidigt kan man bekanta sig med den nya
utställningen ”Spår av kvinnor”, en utställning som visar en del av vad
kvinnor åstadkommit under åren på Sottunga. Gamla bilder med
arbetsmotiv finns utställda såsom förr om åren. Det är också dags att
besiktiga den nya fina utställningshallen som vi vill kalla
Redskapslidret. Den renoverade traktorn skall dit, men också mycket
annat. Trevlig sommar till er alla!
Hälsningar
Styrelsen för Sottunga Hembygdsförening

Gamla Skolan
Gamla skolan hålls igen i sommar öppen för besök i juli tisdag- och
torsdagkvällar kl 19-21. Utställningen ”Spår av kvinnor” visas. Vid
andra tider v.g. ring Märta 0408-481940 eller Björn 0400-508955
eller Monica 0457-3454540.

Kulturnämnden informerar
Sommarens utfärd går den här gången igen till Finnö. Vi har fått
klartecken från finnöborna att vi är välkomna. Vi träffas där lördagen
den 27 juli kl 11. Ingen anmälan behövs. Man tar egen båt eller
samåker med någon annan. Vi tar iland i bryggorna på västra sidan.
Avsikten är att vandra runt på holmen, träffa folk och avnjuta eget
medhavt kaffe eller annan förplägnad. Öbornas eventuella direktiv
bör åtlydas. Vid 14-tiden förväntas vi ha lämnat ön. Alla med!
Hälsningar
Björn

Simskola
Simskola i Fulvik den 8 - 12 juli 2019 med simlärare Alex Westerlund.
Folkhälsan

Sottunga AHL
Erbjudande hela juli!
Rainbow vaniljgräddglass 1 liter 1,50€ st (1,90€)

Vi har gjort ett stort inköp till butiken och köpt en HELT
NY frys. Detta tär på ekonomin så vid kassan finns en
spargris. Bidra gärna med en liten slant så att vi kan
fortsätta ha ett bra sortiment frysvaror.
TACK SÅ MYCKET!
Bäst just nu:
*alla fina kunder
* Sottungapotatis och -sallad
* glassfrysen påfylld

Sottunga AHL
tfn 018 55127
fax 018 55247
e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com

SOTTUNGALOPPET
Fredagen den 12 juli kl 14 är det dags för 2019 års Sottungalopp! Förra
året var det 10-årsjubileum och rekord i antal deltagare, totalt 75 barn
och vuxna deltog i loppet. I år blir vi ännu fler, eller hur? 
Sottungaloppet är ett motionslopp för både barn och vuxna. Barnen
springer 1,2 km och de vuxna springer 4,2 km. Vissa deltagare springer
väldigt snabbt och andra går, och alla är välkomna att vara med!
Medalj och pris utlovas, ingen föranmälan behövs och deltagandet är
kostnadsfritt. Start och målgång vid Sottunga skola.

Varmt välkomna!

Middag på Sunnanberg
Fredag 5.7 kl. 18:00
- Grillad karré eller korv och potatis
- Vegetariskt alternativ
Pris: 15€ vuxen
Endast kontant betalning

Lotteri
Huvudvinstdragning ca 19:30.
Arr HBV i Sottunga r.f.

Har du något att sälja på
SOTTUNGADAGEN?
13 juli 2019 i gästhamnen

t.ex. fisk, bakverk, pajer, godis,
kläder, hantverk
eller ett loppisbord går också bra
m.m

Hör av dig till Britt: 0400-925154

Lyckliga Lottas
Bed & Breakfast
Café

Ska du springa eller gå
Nybryggt kaffe kan du få
Eller kaka, saft och glass
I lagom stora lass
Hos Lyckliga Lotta från elva till fem
Ha inte så bråttom hem!
ÖPPET 12.7 kl 11-17
Varmt välkommen!
https://www.facebook.com/lyckligalottas

HEMBYGGDSFÖRENINGEN
GAMLA SKOLAN / HEMBYGGDSGÅRDEN
Utställning ”Spår av kvinnor” som belyser Sottungakvinnors liv
Sommarmiddag med lotteri 16 juli kl 16.00
Öppet:

tisdag och torsdag kl 19-21.00

juli månad

Övriga tider ring: 040 8481940/Märta el 0400 508955/Björn

ALMAGALLERIET i centrum
Öppet: måndag, onsdag, torsdag, fredag o lördag kl 10-14.00
Övriga tider ring: 0457 3454540/Monica

ALMA BODEN i hamnen
Öppet:

söndag, onsdag och fredag kl 15.30 – 20.00

Övriga tider ring: 040 5494829/Ingemo , 040 7292871/Inga
Tiderna för Alma gäller från midsommar och hela juli

VÄLKOMNA
Arr: Hembygdsföreningen och Almagruppen

RESA TILL ÖLAND
Skärgårdens, skärgårdsbornas traditionella, gemensamma årliga resa styr i år kosan mot Öland.
Tidpunkt; torsdag-söndag 5 – 8 september 2019
Kom med och upplev den goda stämningen som brukar prägla resorna med trevligt ressällskap och intressant
program med besök av verksamheter, aktiviteter och intressanta platser du knappast annars skulle besöka.
Som reseledare fungerar kommundirektör Niklas Eriksson från Föglö.
Program/inplanerade besök
Torsdag 5 september
Avfärd med Rosella från Mariehamn kl. 07.30, frukostbuffé. Ankomst Kapellskär 08.45 där egen buss hämtar upp.
Lunch på vägen (Tindereds lantkök). Träff med naturturismexpert i Tindered och kommunstyrelsens ordförande i
Borgholm.
Inkvartering på hotell Villa Ingrid i Borgholm (Öland) för två nätter. Middag på Borgholms kök & bar.
Fredag 6 september
Ölandsroots (ej bekräftad)- festival på Öland.
Capellagården – hantverksskola, trädgårdsutbildning, plantskoleverksamhet. Presentation av skolan, utbildningar
och verksamhet. Lunch.
Kvarnbacka Islandshästar – avel, ridläger, turridning, försäljning av hästar
Triberga Småbruk – andelsodling, alternativt sätt att bedriva jordbruk.
Middag på egen hand, kvällen fri.
Lördag 7 september
Evas Kroppkakor – försäljning till butiker, matlådor, restaurang, catering, fiskrökeri. Gårdsbutik. Wannberga
Bränneri & Vingård – vingård med bränneri och restaurang. Guidning i vingården, möjlighet till vinprovning.
Lunch på Wannborg (lunchbuffé).
Sollidens slott – guidad tur. Egen tid därefter (möjlighet att gå i parken, handla i bodarna osv)
Saxnäs camping – familjedriven camping
Middag på Källaren Kronan i Kalmar.
Övernattning i Kalmar på First Hotel Witt.
Söndag 8 september
Besök på Kalmar slott, guidad visning 1 timme (bl.a. i paradvåningen), därefter fri tid
Lunchstopp i Söderköping (restaurang Bakfickan) på hemvägen.
Avfärd från Kapellskär kl. 20.00, framme i Mariehamn kl. 23.20 Med
reservation för ev. ändringar i programmet.
Pris; 500 euro.
I priset ingår hela programmet enligt ovanstående, båtresa t/r med Rosella inkl. frukostbuffé på utresan, egen
buss alla dagar, reseledare, 3 st övernattningar inkl. frukost (i dubbelrum, tillägg för enkelrum 120 euro), samtliga
fyra luncher, guidningar, entréer och besök enligt program. Övriga måltider och måltidsdrycker ingår ej.
Anmälningar till resan tas emot vid Föglö kommunkansli på tel. 50322 eller per mail info@foglo.ax . Vid anmälan
skall uppges namn, adress, signum (för passagerarregistrering), telefon (mobil) samt e-mailadress (om man har).
Sista anmälningsdag; måndag 5 augusti kl. 15.00. Resan är i första hand avsedd för fast bosatta skärgårdsbor
men fritidsboende och andra intresserade är också välkomna att anmäla sig och får plats såvida inte resan blir
fullbokad.
Arr. Skärgårdskommunerna Brändö, Föglö, Kumlinge, Kökar, Sottunga och Vårdö gm
Föglö kommun i samarbete med Axtours

Misebilen 2019
Fjärde torsdagen varje månad stannar Misebilen:
Sottunga affär
Kl. 14:00.15:45 (Obs! Ny tid.)
Extratur 2019: fredag 12.7
Avvikande tur: fredag 20.12 (istället för 26.12)

Observera!
Du kan inte lämna avfall till Misebilen med
säckhämtningsmärken, beställ istället förköpta sopmärken
på mise.ax, från Misekontoret eller ring kundtjänst 23844.

www.mise.ax

Friluftsgudstjänst i

Skage

14.7 kl. 13.00
Ta med picknick-korgen
och vackert väder
Välkomna hälsar prästen

Ålands Södra Skärgårdsförsamling
Gudstjänster i juli
30 juni

.
5-7 juli
7 juli

Tredje söndagen efter pingst. Kollekt till Domkapitlet i Borgå Stift
Kl. 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö, P. Karlsson, K. Frisk
Kl. 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga, P. Karlsson, K. Frisk
Franciskusfesten på Kökar. För program se www.franciskus.ax
13.00 Ekumenisk gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson B. Vikström, P.
Hällund. m. Fl.

14 juli

Femte söndagen efter pingst. Kollekt till föreningen för svenskfinlands
krigsänkebarn
Kl. 10.00 Gudstjänst i kyrkan på Föglö. P. Karlsson
Kl. 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Sottunga. P. Karlsson

21 juli

Apostladagen. Kollekt till kyrkans diakonifond
Kl. 13.00 Gudstjänst i kyrkan på Kökar. P. Karlsson, P. Hällund

28 juli

Sjunde söndagen efter pingst. Kollekt till Församlingsförbundet
Kl. 10.00 Högmässa i kyrkan på Föglö. R. Syrén, M. Piltz
Kl. 13.00 Högmässa i kyrkan på Sottunga. R. Syrén, M. Piltz

4 augusti

Kristi förklaringsdag
Kl. 13.00 Högmässa i kyrkan på Kökar. M. Piltz, P. Hällund

Andakt på Annagården: 3.7 P. Karlsson, 17.7 P. Karlsson, M. Piltz, 31.7 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 , Kanslist Karin Fyrvall
alands.sodra@evl.fi (tjänstledig tills vidare) , Församlingspastor Föglö, Maria Piltz 0457 3446 264,
Församlingsmästare Föglö 0457 3433 333, (Tommy Bergström tjänstledig till 31.8), Vaktmästare Kökar,
Krister Hellström 040 7365135, Vaktmästare Sottunga, Lotta Bäcksbacka – Karlsson 040-5135529, Husmor
Kökar, Linnea Eriksson 0400 501 853. Hemsida: 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.
2.8.2019.
Stopptid för material är
30.4.2019 kl. 18:00.
30.7.2019

Hembygdsföreningens traktor som har renoverats provstartades den första
juli. Än återstår lite arbete.

Nya biblioteksböcker
Anders Hansen; Skärmhjärnan
Hanna Olvenmark; Portionen under tian
Ålands marthadistrikts hemslöjdssektion; Korssty
gn som berättar
Maria Borelius; Bliss
Pernilla Lindroos; Breven från E
Jenny Colgan; Tillbaka till den lilla ön i havet
Karin Alfredsson; Den sista färjan från Ystad
Ragnar Jonasson; Ön
Lisa Jewell; Varje steg du tar

Bo Svernström; Offrens offer
McFarlane/Morris; De förlorade orden
Karin Erlandsson; Bergsklättraren
Frida Nilsson; Kråkans otroliga liftarsemester

Under juli månad kommer biblioteket att
vara öppet:
måndagar 13.30 - 15.30
torsdagar 19.00 - 21.00

