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Österåkers
JULMARKNAD
Lördag 2 dec kl 10–14 i gymnastikhallen

Försäljning av
• kaffe • hantverk • bröd • julblommor •
• pynt • kransar • böcker • lotter m m
Gröt och skinksmörgås i skolan
• Musik i kyrkan 12.00
Välkommen önskar Sockenrådet!

Välkommen till Österåkers kyrka
Söndag den 19 november kl. 17.00
Gudstjänst, Bo Lindkvist
Söndag den 26 november kl. 10.00
Ekumenisk mässa i Västra Vingåkers kyrka
Thore Rosenberg, Birgit Ahlgren m.fl.
Söndag den 3 december kl. 11.00
Första söndagen i advent
Mässa, Karl-Erik Jansson
Österåkers kyrkokör under ledning av Carl-Henrik Gustavsson
Trumpet
Efter gudstjänsten kyrkkaffe i församlingshemmet
Söndag den 10 december kl. 17.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Gudstjänstgrupp Gunnel, Helena, Gunborg, Sigvard
Sång och musik av Lisa Carlstrand och Carl-Henrik Gustavsson.
Söndag den 17 december kl. 17.00
Musikgudstjänst, Vi sjunger in julen,
Thore Rosenberg, Kenneth Willgren
Se Katrineholms-Kuriren
Välkommen till församlingshemmet
Torsdag den 16 november kl. 14.00
Torsdagscafé
Lars-Ulrik Almerén visar bilder
Värdar: Margareta och Anki
Torsdag den 23 november kl. 14.00
Torsdagscafé
Distriktsvården i Österåker: Ing-Mari Frössevi
Värdar: Sara-Greta och Per
Torsdag den 30 november kl. 12.00
Grötlunch
Julsånger med Carlstedts
Värd: Anita

Lördagen den 28 oktober samlades vi 17 nymornade själar som
hörsammat kallelsen till städdag
vid församlingshemmet i Österåker. I lätt duggregn krattade vi
mängder med löv, plockade pinnar och klippte bort grenar tills
Anita Husmor kallade in oss för
fika och en macka vid halvtiodraget. En stunds trevlig samvaro
och sedan tillbaka ut igen.
Vi kämpade tappert på i regnet
och gjorde lövhögar och strängar
som Ola sedan kunde suga upp
med maskinen för vidare transport till komposten. Vi hann bli
klara tills Anita hade dukat upp
med goda soppor och ostkaka.
Det hade börjat blåsa och när vi
satte oss till bords bröt solen igenom. Vi var nöjda med dagens
prestation och njöt nu av mat och
umgänge. Tack Anita.
Text och foto: Maggie Helin

Välkomna till idrottshallen igen!
Söndagar kl. 10.00: innebandy för barn f. 2003-2011
Söndagar kl. 11.00: innebandy för seniorer f. 1900-2002
Alla är välkomna! Kom och spela!
Söndag 26/11 startar styrka och konditionspassen igen. Välkomna!

Aktuellt från Österåkersbygdens friskola
Tisdag 19 december kl. 18.00
Vintersoaré i Österåkers kyrka. Varmt välkomna!
Tisdag 2 januari kl. 14.00
Invigning av vårt nya fritidshem. Varmt välkomna!
Följ oss på: www.osterakersbygdensfriskola.se
Vi är en studiegrupp på 12 personer som samtalar om ett trygghetsboende i Österåker. Önskelistan ser ut på följande sätt:
· egna lägenheter om 1-2 rum och ett litet kök, typ pentry
· gemensamma utrymmen som matrum, sällskapsrum, TV-rum, hobbyrum
· rum för fotvård, frissa och distriktssköterskebesök
· bastu och en liten varmvattenpool
· gästrum för övernattning
· huset byggs energisnålt och med solceller
· huset kan byggas som ett växthus där vi kan njuta av värme även vintertid
· i första hand hyresrätt, i andra hand insats, men vi tror det blir krångligt på sikt
när lägenheterna ska säljas
· varje lägenhet har en liten uteplats med plats för pallkrageodling
Vi tar 'emot idéer och synpunkter på Julmarknaden den 2 december i Gymnastiksalen.
Du kan också maila dina synpunkter till:
gunnel.e.larsson@hotmail.com eller till barbro-rikardsson@hotmail.com
Hjärtligt välkomna
Husbyggnadsgruppen gm/Tore Karlsson och Barbro Rikardsson

Sockenrådet informerar
Julmarknaden!
Sockenrådet arbetar just nu med planeringen av Julmarknaden den
andra december. Vill du sälja något på marknaden? Det finns fortfarande plats för flera försäljare. De som anmält sig kommer att få ett informationsbrev en vecka före marknaden.
Vi vill också gärna ha hjälp med förberedelsearbetet. Om du vill göra en
punktinsats är du varmt välkommen till Idrottshallen fredag den 1/12
klockan 17.00. Då ska vi ställa i ordning och i år blir det lite mera att
göra än vanligt. Hallen har fått ett nytt golv, och för att skona detta
måste vi lägga ut skyddspapper. Också under marknadsdagen välkomnar vi frivilliga för olika uppgifter. Meddela undertecknad tfn. 070-643
93 55.
Utkörning av Österåkersbladet 2018
Nu rekryterar vi personer som vill vara med och köra ut bladet nästa år.
Frivilliga insatser är en förutsättning för att alla sockenbor ska få en
tidning i sin brevlåda. Vid julmarknaden kommer det att finnas en lista
där du kan anteckna dig.
Slutligen vill Sockenrådet önska alla en god Adventstid!
Vi ses på Julmarknaden!
Egil Boräng

Österåker skolhus ekonomiska förening inbjuder till städdag
lördag 25 november kl. 10.00. Alla hälsas välkomna att hjälpa till så att
skolgården blir höstfin. Hälsningar från styrelsen.
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