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Grisfest 

Kom ihåg att anmäla er till Grisfesten den 9.9 
Sista anmälningsdagen är idag (1.9)! 

Kontakta Anita, Siv eller Stig. 
 

 



 

  Månadens  

Kommuninfo 
• Hembygdsföreningen 

informerar 

• Björns ruta 

• Kommunsekreteraren 
informerar 
 

 

Hembygdsföreningen informerar 

 

Renoveringen av gamla traktorn och byggande av skjul 
vid Gamla Skolan görs som känt som ett Leader-projekt. 
Till projektets regler hör att fortlöpande informera hur 
projektet framskrider. Traktorrenoveringen är ju igång 
sedan i våras och återupptas så småningom efter 
sommarsäsongen. Nu har även skjulprojektet igångsatts. 
Bygglov har ansökts och platsen för byggnaden har 
utmärkts i naturen. Vi har också röjt på tomten och om 
man besöker platsen ser man var den nya infarten skall 
bli och var huset skall stå. Efter att bygglov beviljats 
kommer markarbeten och grundläggande arbeten att 
utföras. Gjutning av golv förmodas bli av först till våren.  
För att täcka kostnader har vi fått ett förskott på 5000 €. 
Första projektrapporten skall vara inne senast sista 
september 2017.  
Björn 
0400-508955 
 
 

Björns ruta 

 

Saxat ur Dagens Nyheter av den 27 november  

1884: ”Finska ångfartyget von Döbeln,  

hemmhörande i Vasa och fördt av 

 kapten J. Hellgren som sistligne lördags afton  

afgick herifrån till Åbo med last af diverse varor,  

dref natten mellan söndagen och måndagen under 

orkanlik storm, medan fartyget låg till ankars i närheten 

av Sottunga i Åland skärgård, iland och strandade samt 

blef fullt af vatten i akter- och maskinrummet”. 

 

Olyckan skedde den 24 november och fartyget drogs loss 

den 3 december och gick till Stockholm för reparation.  

Fartyget byggdes 1876 för Wasa Ångfartygs Ab, gick 

mellan olika hamnar i Finland och Sverige, ägdes från 

1892 av FÅA, rekvirerades av Finska marinen 1940 och 

verkade då som moderfartyg för torpedfartyg och blev 

skrot 1954. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kommunsekreteraren informerar 
  

Projektaktuellt 
  
Port Mate 
Elarbeten i hamnen startar nu på hösten. Det är frågan om att uppdatera föråldrat system, nya uttag, 
kopplingar, nya elstolpar till pontonerna, solpaneler, en del ny el dragning och nya elskåp. Ny 
anbudsförfrågan har skickats ut för grävning av avlopp från hamnen. Avsikten är att arbetet ska kunna 
påbörjas under hösten. I projektet ska också byggas en liten strandbastu. Vi bör ännu diskutera och 
komma överens om hur den ska se ut och var exakt den ska placeras. 
  
St Olav Waterway 
I projektet finns litet resurser för att renovera väntstugan. Kom gärna med förslag till hur den kunde 
användas i framtiden på bästa sätt. En tanke är att dela den i två delar med en mellanvägg och då 
skulle den ena delen kunna användas som infostuga. Leden på Sottunga börjar i alla fall på vissa ställen 
bli mera tydlig och upptrampad. Det är meningen att hela leden, Åbo- Trondheim, ska få en enhetlig 
markering. Återstår ännu att synliggöra och iordningsställa attraktioner längs med leden. 
  
Fiber 
Arbetet torde vara så långt planerat att det går att påbörja vissa moment under hösten. Arbetet är litet 
beroende av avloppsgrävningen men i princip är det fritt fram för Ålands telefon att sätta igång. 
  
Kennet 

 
 

 

 

Motionskampanjen Hälsostegen gör comeback i höst 

Efter ett års uppehåll kommer den omtyckta motionskampanjen Hälsostegen tillbaka i 

höst. Vi strävar till en så rörlig vardag som möjligt och med hjälp av stegmätare räknas 

steg i 30 dagar. Kampanjen pågår 2.10 – 31.10.2017. Målsättningen är att uppfylla den 

hälsofrämjande rekommendationen om 10 000 steg/dag och på trettio dagar komma 

upp i 300 000 steg. 

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. Alla deltagare ska registrera sig på www.halsostegen.fi 

Registreringen öppnar den 25.9 kl. 18.00. 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 bl.a. ett 

presentkort á 200 € till en sportaffär nära dig. 

Unna dig en rörlig oktober månad med hjälp av Hälsostegen! 

Folkhälsan i Sottunga 
 

http://www.halsostegen.fi/
mailto:kerstin.lindholm@sottunga.ax


 

Hjälp oss hjälpa! 
 

I april 2017 startades projektet Främjande av psykisk hälsa bland äldre. Nu fortsätter vi med höstens aktiviteter. 

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. Förhållningssättet 

handlar om att “göra med” istället för att “göra för” där personens egen lust och motivation lockas fram. Projektet 

riktar sig till äldre med (risk för) psykisk ohälsa och pågår till sista december 2018. 

I projektet är en aktivitetskoordinator anställd vars uppgift är att stödja äldre i att hitta en meningsfull aktivitet, 

antingen genom guidning av befintliga aktiviteter eller som mer konkret stöd.  

Aktiviteter utförs även i projektets regi. Utöver tidigare nämnda tjänster tillhandahållna av aktivitetskoordinatorn 

kommer under hösten att hållas: 

-  en diskussionsgrupp:  Bron till mentalt välbefinnande, där målsättningen är att stärka deltagarnas mentala 

välbefinnande, öka deras livskunskap och stödja ett livsbejakande tänkande. 

- en öronakupunkturgrupp, lämplig för äldre med oro, ångest, depressiva symtom och sömnstörningar samt 

beroende och abstinenssymtom (enligt NADA-modellen). 

Är något oklart eller vill du bara veta mer? Tveka inte att ta kontakt! 

 

Aktivitetskoordinator: 

Erika Borenius- Kankkonen, mån-to tel: 04573453978, mail: erika.boreniuskankkonen@ha.ax 

 

HUNGERDAGSMIDDAG 
På skolan torsdagen den 14 september 2017  

kl. 16.30 – 18 

Ärtsoppa med pannkaka 

Pris: vuxna 15€ och barn 5€ 

Lotteri 

Välkomna! 

Vill ni köpa hem ärtsoppa så ta med burkar! 

Arrangör: Röda Korset i Sottunga 

 



ÅLANDS SÖDRA SKÄRGÅRDSFÖRSAMLING 

 KONTAKT 
Kansliet är öppet onsdagar och fredagar kl. 10 – 12 Tel. 50010  Kyrkoherde Peter Karlsson 0457 5243 628  chester.karlsson@evl.fi  
Kyrkomusiker, Jan Tengström 0457 3451 996  jan.tengstrom@evl.fi  Ekonom Anita Hildén 0457 3431 538    anita.hilden@evl.fi  

Kanslist Karin Fyrvall   50010 ons. och fre. 10 – 12  alands.sodra@evl.fi   Församlingsmästare Tommy Bergström 0457 3433 333 
Föglö, Vaktmästare Krister Hellström 040 7365135 Kökar,  Husmor på Kökar Linnea Eriksson 0400 501 853, Församlingens 
hemsida: www.aland.net/trekapell 

 

GUDSTJÄNSTER I SEPTEMBER 

27.8 kl. 14.00 Högmässa med kyrkoherdeinstallation 
 i Föglö kyrka 
 12 sön. efter pingst, Peter Karlsson, biskop Björn
 Vikström, kontraktsprost Mårten Andersson,
 Philip Hällund, Föglö kyrkokör, Kökar Röster,
 Barnkören med Pamela och René. m.fl. 
 Efter högmässan är alla hjärtligt välkomna att
 fortsätta festen vid församlingshemmet. Mat,
 program och kaffe med tilltugg utlovas. 
 Kollekt: Kyrkans utlandshjälp, flyktingar 
 
3.9 kl. 18.00 Gudstjänst i Kökar kyrka 
 13 sön. efter pingst, P. Karlsson, P. Hällund 
 Kollekt: Domkapitlet i Borgå stift 
 

10.9 kl. 10.00 Gudstjänst i Föglö kyrka 
 14 sön. efter pingst, P. Karlsson, J. Tengström 
 Kollekt: Finlands ev.luth. student- och
 skolungdomsmission r.f. 
10.9 kl. 13.00 Gudstjänst i Sottunga skola 
 14 sön. efter pingst, P. Karlsson, J. Tengström 
 Kaffeservering efteråt. 
 Kollekt: Finlands ev.luth. student- och
 skolungdomsmission r.f. 
 
17.9 kl. 12.30 Lekmannagudstjänst i Kökar kyrka 
 15 sön. efter pingst, P. Hällund m.fl. 
 Kyrkkaffe i församlingshemmet 

 Kollekt: Finlands sjömanskyrka r.f. 
 
24.9 kl. 10.00 Högmässa i Föglö kyrka 
 16 sön. efter pingst, P. Karlsson, J. Tengström 

 Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f. 
24.9 kl. 13.00 Högmässa i Sottunga skola 
 16. sön efter pingst, P. Karlsson, J. Tengström 

 Kollekt: Finska Missionssällskapet r.f. 
 

1.10 kl. 18.00 Kvällsgudstjänst i Kökar kyrka 
 Mikaelidagen, P. Karlsson, P. Hällund 

 Kollekt: Församlingsförbundet r.f. 
 
8.10 kl. 10.00 Radiogudstjänst i Föglö kyrka 
 18 sön. efter pingst, P. Karlsson, m.fl. 
 Kollekt: KCSA 
 

 

 
 
 
 
 

ÖVRIG VERKSAMHET 
  

 Hembesök:  
 Ring t.f. kyrkoherde Peter Karlsson på    
 tel. 0457 5243 628. 
 

 Prästen i kansliet i Föglö 
 Alla onsdagar kl. 09.00 – 12.00 
 

 Andakter 
 30.8 kl. 14.00 Annagården, andakt, P. Karlsson 
 13.9 kl. 14.00 Annagården andakt, P. Karlsson 
 18.9 kl. 13.30 Sommarängen, andakt, P. Karlsson 
 27.9 kl. 14.00 Annagården, andakt, P. Karlsson 
 2.10 kl. 13.30 Sommarängen, andakt, P. Karlsson 
 

 Klapp och Klang 

 18.9 kl. 10.00 Barnängen Kökar 
 20.9 kl. 13.00 Myran Föglö 
 2..10 kl. 10.00 Barnängen Kökar 
 

 Söndagsskola i Föglö 
 10.9 kl. 10.00 och 17.9 kl. 10.30 i församlingshemmet 
 Ledare: Pamela och René 
 

 Juniorgruppen 
 28.9 kl. 18.00 – 19.30 för åk. 3-6 
 Ledare: Pamela och René 

  

 Bibelsits i Föglö 

 25.9 kl. 18.30  i församlingshemmet, kom med och läs och 
 diskutera bibeln!  
 Ledare: Daniel Lindström 
 

 Bön och lovsång: 
 20.9 kl. 17.00 Föglö kyrka. Vi ber för aktuella ämnen och
 sjunger ur det nya psalmbokstillägget. Kvällsfika utlovas. 
 Välkomna med!   Ledare: Peter Karlsson 
 
   Hälsar Peter Karlsson 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:chester.karlsson@evl.fi
mailto:jan.tengstrom@evl.fi
mailto:anita.hilden@evl.fi
mailto:alands.sodra@evl.fi
http://www.aland.net/trekapell


 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 

2.10.2017. 

 

Stopptid för material är 

29.9.2017 kl. 18:00. 

Nya biblioteksböcker 
      

Malin Nord; Barmark 

Anne B Ragde; Det finns alltid förlåtelse 

Elena Ferrante; Det förlorade barnet 

Nora Roberts; Huset vid havet 

Clare Macintosh; Jag ser dig 

Jan-Erik Fjell; Angivaren 

Anne Holt; I stoft och aska 

Marianne Cedervall; Dit solen aldrig når 

Jonas Moström; Trogen intill döden 

M.J. Arlidge; ...Får leken tåla 

 

Välkommen in och frossa i böcker! 

Kristina Ohlsson; Varulvens hemlighet 

Andy Griffiths; Trädkoja med 52 våningar 

Ulf Stark; Djur som ingen sett 
 

 

 

Tack till alla som hjälpte till, och till alla 

sångglada som förhöjde stämningen, under 

årets Forneldarnas natt i Salteriet!!/ Gittan 

Sotare Kaj Lundberg kommer 

till Sottunga 28.9 och 29.9. 

  

Reservdagar ifall dåligt väder  

5 – 6.10. 

  

Meddela till kansliet eller direkt 

till Kaj Lundberg på 

epost fiskefrojden@gmail.com 

eller telefon 

0400 720277 ifall du önskar 

sotning. 

  

 

mailto:fiskefrojden@gmail.com

