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Från Sockenrådet

Julmarknad lördag den Utkörning av
2 december
Österåkersbladet 2018
Tiden går fort och om mindre än
två månader har vi Österåkers
traditionella julmarknad, som
i år äger rum lördagen den 2
december. Det är alltså dags
för den som vill sälja något på
julmarknaden att anmäla sitt
intresse till undertecknad på
e-post egil.boraeng@swipnet.se
eller tfn 070-643 93 55.
Vi vill också gärna ha hjälp
med förberedelsearbete inför
marknaden. I Sockenrådet är vi
inte tillräckligt många för att klara
allt. Därför efterlyser vi frivilliga
krafter som vill hjälpa till med
arrangemanget. Vi brukar ha roligt
när vi arbetar tillsammans, så hör
av dig om du vill vara med och
jobba, mycket eller lite!

Även om man kan få
Österåkersbladet i digital form*
vill de flesta ha tidningen i sin
brevlåda. Distributionen sker
med hjälp av frivilliga krafter.
Vår ambition är att ha så många
medarbetare som kör ut bladet, att
man bara behöver köra en gång
per år. Det är två utdelningsrundor,
som omfattar den södra respektive
norra delen av socknen. För
varje tur finns det karta och
vägbeskrivning. Flera har berättat
att utkörning av Österåkersbladet
är ett roligt sätt att lära känna nya
delar av bygden. Välkommen att
vara med och distribuera! Hör av
dig!
Sockenrådet önskar en bra
fortsättning på hösten genom
Egil Boräng
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Välkommen till kyrkan
Lördag 14 oktober kl. 18.00 - Musik i folkton.
Söndag 15 oktober kl. 11.00 - Mässa med Karl-Erik Jansson och gud-		
					
tjänsgruppen. Efter mässan träffas vi i försam					lingshemmet för skördeauktion och
					kyrkkaffe.
Söndag 22 oktober kl. 11.00 - Gudstjänst med nomineringsmöte som leds
					av Annalena Geiron Widén.
Söndag 29 oktober kl. 16.00 - Sammanlyst till Strängnäs domkyrka där
					
bland annat stiftskören sjunger Martin Luthers
					
psalmer traditionellt och i ny tappning. Buss 		
					
från Österåkers kyrka 13.30.
Fredag 3 novemer kl. 13.00 -17.00 - Öppet hus med kaffeservering och
					
präst Karl-Erik Jansson finns på plats.
		

Lördag 4 november kl. 11.00 -17.00 - Öppet hus med kaffeservering 		
		
kl. 18.00 - Minnesgudstjänst med Karl-Erik Jansson.
Söndag 5 november kl. 17.00 - Musikgudstjänst med Karl-Erik Jansson
					 och Carl-Henrik Gustavsson
Söndag 12 november kl. 17.00 - Mässa med Thore Rosenberg.
Söndag 19 november kl. 17.00 - Gudstjänst med präst Bo Lindkvist.
Söndag 26 november kl. 10.00 - Sammanlyst till Ekumenisk mässa i V.
					
Vingåkers kyrka.

I församlingshemmet
19 oktober samt 2, 9, 16 och 23
november träffas vi kl. 14.00 i
Österåkers församlingshem för
Torsdagscafé.

Torsdag 26 oktober
kl. 12.00 träffas
vi i Österåkers
församlingshem för
sopplunch.

Biskopsbesök

I samband med visitation i Västra Vingåkers och Österåkers
församlingar besökte biskop Johan Dahlman sopplunchen i Österåkers
församlingshem den 28 september. Arne Westberg berättade kunnigt om
händelser i socknen i gamla tider.
Foto: Egil Boräng

Samåkning till författarsamtal
Den 4 december kl 18.30 talar Ola Larsmo om sin bok
Swede hollow hos ABF i Eskilstuna. Boken handlar om
svenskar som emigrerade och bosatte sig i Minnesota
i USA. De levde i djupaste misär. Många österåkersbor
emigrerade under åren 1880 - 1920. Jag åker från
Österåker till Eskilstuna ca kl 16.30. Intresserad att följa
med? Ring Lars-Åke Holmgren på 070-471 88 71.

Kyrkokören
Österåkers kyrkokör är en
fyrstämmig kör för både manliga
och kvinnliga sångare. Såväl nya
som gamla sångare är varmt
välkomna.
Övningarna äger rum i Österåkers
församlingshem på torsdagar kl. 19.00 – 20.30.
Under onsdagar kl. 14.00 - 14.45 är barn från 6 år välkomna till
Österåkers kyrka för att sjunga i barnkören.
Vid frågor, kontakta gärna körledaren Carl-Henrik Gustavsson på telefon
0151-120 84, 070-91 52 015 eller e-post
carl-henrik.gustavsson@svenskakyrkan.se

FILMKVÄLL
onsdag 18 okt kl 19.00
i Hembygdsgården

Visning av andra hälften av Lars-Åke
Holmgrens ”Vid Öljarens sköna
strand” ca 35 min.
Kaffe, försäljning av lotter.
Visning av Rolf Olssons film från
1958-59 25 min.
Dragning av lotteri.
Om tid och intresse finns också något
från Gunnarssons filmskatt.

Österåkers Hembygdsförening
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Ansvarig utgivare Österåkers

Vi åker tåg tillsammans från Vingåker/
sockenråd, Egil
Boräng
070-643
Katrineholm.
Var och
en betalar
sina 93
kostnader.
Information och intressean55 egil.boraeng@swipnet.se
mälan till Ola Malmkvist 070-990 06 65.
Redaktion Fredrika Hultgren, Eva
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Inlämning av material sker via e-post
osterakersbladet@hotmail.com.
Österåkers
Hembygdsförening

