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SÄCKHÄMTNING 

Säckhämtningen blir den 28.3 istället för 21.3. 

H. Siv & Stig 
 

FÖRSAMLINGENS KONDOLEANSER 

Jag har på senare tid haft församlingens kondoleanser på 

butiken. För att kunna veta vem som hämtat ska man 

skriva sitt namn i häftet och antal om man köper fler. 

Detta eftersom kondoleanser säljs på fler ställen. 

Minipriset är 10,-. 

Tyvärr fungerar det inte riktigt. Så därför ber jag att ni 

som tog kondoleans men inte skrev ert namn att kontakta 

mig och ni som inte betalt ännu gör det. 

 
Mvh. Anita Hildén 

anita.hilden@evl.fi 
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Björns ruta 

Sottungaborna har inte alltid varit så snäll mot sin präst.  
Efter branden 1809, då alla hus inklusive prästgården  
uppbrändes på Sottungalandet, måste prästen  
inkvarteras i utbyarna, med ideliga klagomål att inte  
sottungaborna fick till stånd en ny prästgård åt honom.  
I ett av hans många brev till kontraktsprosten finner vi  
följande eländesbeskrivning: 
"Ingen människa är så illa utkommen och strandsatt som jag. 
 Icke nog att jag genom branden och röveri har gått förlorad största 
delen av min egendom, utan är därtill ännu nästan husvill, ty varken i 
Mosshaga, varest jag framleden vinter med stor svårighet och 
ständiga hotelser av livets förlust förmedels påstående kölden 
kunnat bärga de mina och boskapen, icke heller i de tre andra 
obrända hemman i Sottunga församling äro flere hus än bönderna 
själva behöva för sina hushållstarvor. Förstörd har jag blivit och 
förstörs dagligen. Då andra nu hava bärgat fodret uti ladorna sina, 
måste mitt vara under bar himmel i regn och väta och när omsider 
snö faller för var mans dörr, vart skall jag taga vägen, miserere 
mei (mitt elände) med hustru, barnen små och boskapen".  
Till slut byggdes en anspråkslös prästgård år 1813. Prästen hette 
Johan Salmelin och måste ändå för det mesta ha varit tillfreds med 
sina sottungabor. Han var ju präst här i Sottunga församling tills han 
dog 1845, dvs. i hela 53 år. 

 
 
 

Tack! 
Många mina vänner här i Jyväskylä 
frågar: "Vad var bäst i Sottunga? Säg 
en sak du längtar mest efter!" 
Svaret är inte svårt:  "Invånarna där! 
Alla var så vänliga och hjärtliga mot mig!" 
 
     Jag kommer att komma ihåg  er alla  alltid ....  
      .....eller så länge 
     som mitt minne spelar. 
 
         "Vänner är änglar 
som lyfter dina fötter 
när dina egna vingar 
har glömt bort 
hur man flyger." 

Pirjo 
 



  Kommunsekreteraren informerar 

Kommunstyrelsen 19.2.2018 
  

Skrivelse från Sottunga AHL 
Kommunstyrelsen svarade på skrivelsen enligt följande: 
Sottunga AHL och posten 
Kommunstyrelsen anser att det inte är direkt ett kommunalt ärende och därför borde Sottunga och AHL 
diskutera samarbete med posten. 
Hembygdsrätt 
Kommunstyrelsen har inget att tillföra i ärendet men är positiv till privat planering av bostadsområden. 
Bränsleförsörjning 
Kommunstyrelsen är positiv till bränsleförsörjning i hamnen med kortautomat. 
  
Kommunens antennbolag 
Kommunstyrelsen avslutar det tidigare antennbolaget efter att fiber och alla anslutningar är klara i 
kommunens lägenheter. 
  
Grundandet av pilgrimsförening 
Kommunen ansöker om medlemskap i den under bildning varande föreningen ”Olofsleder i Finland rf”. 
Kommunsekreteraren var med och tecknande stiftelseurkunden i Åbo. 
  
Sjuktransport på Sottunga 
Kommunstyrelsen önskar att den av ÅHS tillsatta arbetsgruppen beaktar även Sottungas behov av fordon 
för sjuktransport. FBK ombeds uppgöra lista på bilar som kan in en bår. 
  
Tandvård på Sottunga 
Kommunstyrelsen önskar att kommunstyrelsens viceordförande och kommunsekreteraren kontaktar 
ÅHS för fortsatta diskussioner. 
  
Hälsovård på Sottunga 
Kommunstyrelsen önskar att socialnämnden fortsätter dialogen i ärendet. 
  
Representanter till Skärgårdsnämnden 
Till skärgårdsnämnden nominerades Rosita Stenros (Kerstin Lindholm) och Björn Rönnlöf (Peter 
Karlsson). 
  
Båtplatser i Kyrkviken 
Ett inledande möte hålls 14.3 kl. 13.30 om flera båtplatser i Kyrkviken. Bryggdelägare får kallelse. 
  
Kompletteringsval i nämnder. 
Ärendet går vidare till fullmäktige för slutligt godkännande. 
Skolnämnden 
Lesia Kuzmenko istället för Annika Gustafsson 
Taija Eriksson istället för Terese Eriksson 
  
Näringsnämnden 
Jenny Nylund istället för Johan Eriksson 
  
Aktuellt inom projekt 
Planering av väntstugans renovering 
Planering av infoskyltar och stolpar till leden 
Basturitning klar. Anbudsbegäran skickas senare 
  
Kennet 
  



 

Sottunga AHL 

Mars! 

Vårens fröer från Nelson Garden finns nu i butik, gamla 

godingar och några spännande nyheter! 

 

 

Vårlökar i kruka har vi också såklart! 

 

 

 

 

Glad påsk! 
Sottunga AHL 

tfn 018 55127 

fax 018 55247 

e-mail sottunga.andelshandel@gmail.com 

 

  

Boka påskmaten i god tid! 

 

Kött (HK & Snellman), memma och 

torrvaror senast 23.3 

 

Mjölk, bröd och Dahlmans 25.3 

 



 

  

Aktivitetsdag på skolan i Sottunga 

måndagen den 12 mars 2018 kl. 12.00 – 15.30. 

 

Vi träffas och umgås    

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

 Kaffeservering mellan klockan halv två och två.  

 Björn fortsätter med sina namn på bekanta ställen. Förra gången diskuterades 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 dig. 

 Alla intresserade Sottungabor är välkomna. 

 Anmäl dig gärna genom att skicka ett mess till Britt 040-5429898 eller Kerstin 040-

5432407 så vet kaffekockarna hur mycket kaffe som ska kokas och hur mycket 

tilltugg som behövs. 

 

Arrangör: Folkhälsan i Sottunga 

                                                             



 

F 

Filmkväll på skolan 
Lördag 10.3 Kl. 19.00 

 

 
Elle Marja går på samisk internatskola med sin lillasyster och ska snart ta över som renskötare i 

familjen. Samtidigt drömmer hon om ett annat liv, långt borta från bybornas hårda ord och förakt och 
skolans kadaverdiciplin och kolttvång. 

Allt faller samman efter de rasbiologiska undersökningarna som hålls på skolan och Elle Marja 
bestämmer sig för att lämna allt och bli svensk. Hon stjäl sin svenska lärarinnas kläder och identitet och 

rymmer till Uppsala – men att byta liv visar sig vara mycket svårare än hon trodde. 

Sameblod fick fyra guldbaggar på Guldbaggegalan 2018: 
Bästa kvinnliga huvudroll, Bästa manus, Bästa klipp och 

Guldbaggens publikpris 

 
Fritt inträde! 

Välkommen! 

 

 

 



 

 

  På gång i SKUNK 

SKUNK CAMP 

Vill du vara med och forma SKUNKs och 

din egen framtid, ha kul med nya och 

gamla vänner, lära dig nya saker kom 

med på SKUNKs läger den 23-25 mars 

på Vårdö. Från 12 år. 

KALLELSE TILL ÅRSMÖTE 

Lördagen den 24 mars kl. 14 på Vårdö 

skola. Alla medlemmar och blivande 

medlemmar är välkomna. Stadgeenliga 

handlingar. 

EUROPEAN YOUTH DAY 

17/4 är det European Youth Day som vi 

kommer att uppmärksamma. 

KulTur I SKOLORNA 

SKUNKs kulturprojekt kommer ut till 

skärgårdsskolorna för att hålla olika 

workshops i vår. 

FÖRETAGSFILMER 

RIBS har varit till Kökar och Brändö 

skolor och gjort film till företag. 

Senare i vår kommer vi ut till 

Kumlinge och Föglö. Kontakta oss 

om du med företag är intresserad 

av att samarbeta så berättar vi 

mer. 

INTERNATIONELLT LÄGER RIBS har 

sitt sista internationella läger i 

Stockholm 12-15 april. För dig som 

går i åk 8 och uppåt. 

AVSLUTNINGSLÄGER 

RIBS avslutas i augusti 2018. Vi 

kommer ha ett läger 19-20 maj 

om det. Mer info kommer. 

NY VOLONTÄR 

SKUNK har en ny volontär från 

Spanien, Joanna Rengel. 
KONTAKT 

Om du vill anmäla dig till någon aktivitet eller 

veta mera kan du gå in på vår hemsida eller 

kontakta oss: 

Emelie Hanström 

+358 405 293 927 

emelie.hanström@skunk.ax 

www.skunk.ax 

TID ÖVER I STAN? 

Ungdom med tid över i stan? Då 

är ni alltid välkomna till kontoret, 

hör av er innan så att vi är på 

plats. 



  

Misebilen i Sottunga 2018 
 

Vid affären, 

fjärde torsdagen i månaden 

kl. 14:30-16:00 

Till Misebilen kan du lämna 

återvinningsmaterial, farligt avfall, upp till 20 

liter med porslin, planglas och keramik utan 

avgift.  

www.mise.ax 



  ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

 

GUDSTJÄNSTER MARS 

 

4.3 kl. 12.30 Högmässa i Kökar församlingshem 
 3 söndagen i fastan, P. Karlsson, P. Hällund 
 Besök av gudstjänstgruppen i Mariehamn. 
 Kaffeservering  
 Kollekt: Domkapitlet i Borgå stift 
 

11.3 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 4 söndagen i fastan, P. Karlsson, Samuel
 Erikson  
 kollekt: SLEF, barn och ungdomsarb. 
11.3 kl. 13.00 Högmässa i Sottunga skola 
 4 söndagen i fastan, P. Karlsson 
 Kaffeservering 
 kollekt: SLEF, barn och ungdomsarb. 
 

18.3 kl. 12.30 Lekmannagudstjänst i Kökar församlingshem 
 Marie bebådelse, P. Hällund m.fl. 
 Kaffeservering efteråt. 
 kollekt: Finlands sv. kyrkosångsförbund 
 

25.3 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 Palmsöndagen. P. Karlsson, M. Piltz  
 Kollekt: SLEFs missionsarbete  
25.3 kl. 14.00 Gudstjänst i Kökar församlingshem 
 Palmsöndagen. P. Karlsson, P. Hällund  
 Kaffeservering 
 Kollekt: SLEFs missionsarbete 
 

29.3 kl. 19.00 Mässa i Föglö kyrka 
 Skärtorsdagen. M. Piltz  
 Kollekt: FDUV 
29.3 kl. 19.00 Cedermåltid med mässa i Kökar kyrka 
 Skärtorsdagen. P. Karlsson, M. Carlström, S,
 Carlström m.fl.  
 Kollekt: FDUV 
 

30.3 kl. 11.00 Passionsgudstjänst i Föglö kyrka 
 Långfredagen M. Piltz  
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
30.3 kl. 12.30 Passionsgudstjänst i Kökar kyrka 
 Långfredagen. P. Karlsson  
 Kollekt :Kyrkas utlandshjälp 
30.3 kl. 16.30 Passionsgudstjänst i Sottunga kyrka 
 Långfredagen. P. Karlsson  
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 

 

1.4 kl. 10.00 Festhögmässa i Föglö kyrka 
 Påskdagen M. Piltz, projektkören  
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
1.4 kl. 12.30 Festhögmässa i Kökar kyrka 
 Påskdagen. P. Karlsson, P. Hällund, Kökar röster
 Kaffeservering 
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 
1.4 kl. 16.00 Festhögmässa i Kökar kyrka 
 Påskdagen. P. Karlsson, P. Hällund  
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp 

 

 

 

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

 Kansliet  
 Kansliet är öppet alla onsdagar mellan kl. 10-12. 
 

 Andakter 
 27.2 kl. 14.00 andakt Annagården, M. Piltz 
 5.3 kl. 13.30 andakt Sommarängen, P. Karlsson 
 7.3 kl.14.00 andakt Annagården, M. Pilz 
 14.3 kl. 14.00 andakt Annagården P. Karlsson 
 19.3 kl. 14.00 andakt Sommarängen P. Karlsson 
 20.3 kl. 14.00 andakt Annagården, M. Piltz 
 28.3 kl. 14.00 andakt Annagården, P. Karlsson 
   

 Klapp och Klang 
 7.3 kl. 9.00 i Myran, Peter Karlsson 
 21.3 kl. 9.00 i Myran, Peter Karlsson 
  

 Söndagsskola i Föglö 
 25.3 kl. 10.00 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Juniorklubb i Föglö 
 15.3 kl. 13.15 hos Pamela i Hummersö 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Bibelsits i Föglö 
 12.3 kl. 18.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Maria Boström 
 

 Bön och lovsång 
 28.2 kl. 17.00 i Föglö kyrka  
 21.3 kl. 17.00 i Föglö kyrka 
 Ledare: Peter Karlsson 
 

 Körövning i Föglö 
 Kören övar alla torsdagar kl. 18.30. 
 Ledare: Maria Piltz 
 

 

 KONSERT I FÖGLÖ KYRKA 
 med sångensemblen ”Close enough” 
 lördag 24.3 kl 19.00 i Föglö kyrka 
Ulrika Sneitz och Patricia Bergroth, sopran, Johanna Fogelström-Duns och 

Lena Isaksson-Ahlskog, alt, Tom Björkman och Mikael Lönnqvist, tenor, 

Johan Karlsson, Stefan Kalmer och Gunnar Silander, bas, Andreas Nyberg, 

violin, Zaida Ponthin, violin, Lydia Eriksson, cello, Kjell Frisk, fagott, 

Anders Laine, orgel och cembalo, Kaj-Gustav Sandholm, dir. 

 Kollekt för Matbanken 

 
  

 
 

 
 
 
 
 
 

  

 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 Oskar Fyrvall 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 

4.4.2018. 

 

Stopptid för material är 

1.4.2018 kl. 18:00. 

Saknar du meningsfull aktivitet? 

 

Vår och sommar kan vara en ljuvlig tid. Men det är också en tid 

på året då många gruppaktiviteter tar paus. För många kan 

detta bli en tid med avsaknad av meningsfull aktivitet. 

Vid Högskolan på Åland bedrivs fram till december 2018 

projektet Främjande av psykisk hälsa bland äldre på Åland. 

Detta projekt fokuserar på att, genom meningsfull aktivitet, 

främja psykisk hälsa bland äldre (65+) från ett personcentrerat 

perspektiv där fokus läggs på personens styrkor, förmågor, vilja 

och behov. 

I projektet är en aktivitetskoordinator anställd vars uppgift är 

att stödja äldre i att hitta en meningsfull aktivitet. Detta kan 

ske genom individuellt samtal eller mer konkret stöd. 

Vi erbjuder även gruppaktiviteter med syfte att främja sociala 

kontakter, bryta tristess och öka välmående. 

Gruppaktiviteterna startar både i april samt i slutet på maj och 

pågår till mitten av juli. 

 

Låter detta som något för dig eller någon du känner eller vill du 

bara veta mer? 

 

Tveka inte att ta kontakt! 

 

Aktivitetskoordinator: 

Erika Borenius- Kankkonen, mån-to 8.00-15.00 tel: 

04573453978, mail:erika.boreniuskankkonen@ha.ax 

 


