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Nu har vårt fritidshem startat
verksamheten till stor glädje.
Den andra januari hölls en festlig
invigning. Medverkade gjorde
barn– och utbildningsnämndens
ordförande Helena Edrenius. Skolan kontaktades sommaren 2016
av Vingåkers kommun med frågan om Österåkersbygdens
friskoleförening kunde öppna ett
fritidshem.
Efter ett par samverkansmöten
med kommunen beslutades i styrelsen att ansökan till Skolinspektionen skulle skickas in.
I maj 2017 kom beskedet att
friskoleföreningen som huvudman blev godkända att starta fritidshemmet vid årsskiftet.
Idag finns 44 barn inskrivna. Lokalerna längst upp i skolbyggnaden är ljusa och nymålade. Miljön
är väl genomtänkt och inbjudande till olika typer av ändamålsenliga aktiviteter.
De goda tårtorna till invigningsfestligheterna gjordes av de barn
som var på fritidshemmet under
premiärdagen.

Anna Frössevi, rektor

Följ oss på: www.osterakersbygdensfriskola.se

Välkommen till Österåkers kyrka
Söndag den 28 januari kl. 10.00 Ekumenisk gudstjänst i Korskyrkan
(sammanlyst) Ekumenisk kör
Söndag den 4 februari kl. 17.00 Mässa, Ma Oftedal
Söndag den 11 februari kl. 17.00 Familjegudstjänst, Thore Rosenberg, Annalena Geiron Widén Barnkörerna medverkar
Onsdag den 14 februari kl. 19.00 Askonsdagsmässa, Karl-Erik Jansson
Söndag den 18 februari kl. 17.00 Mässa, Karl-Erik Jansson Bibelsamtalsgruppen berättar
Söndag den 25 februari kl. 17.00 Gudstjänst, Ma Oftedal, Annalena
Geiron Widén
Välkommen till Österåkers församlingshem
Torsdag den 25 januari kl. 12.00 Ekumenisk sopplunch i ekumeniska
böneveckan. Ma Oftedal presenterar sig.
På torsdagar fram till maj blir det som vanligt sopplunch kl. 12.00 (sista
torsdagen i månaden) eller café kl. 14.00 med program, men programmet är inte riktigt klart i skrivande stund. Men program blir det.
Med vänliga hälsningar, Karl-Erik Jansson

Vill ni spela innebandy? Det finns stora möjligheter!
Söndagar kl. 09.00: innebandy för barn f. 2003-2011
Söndagar kl. 10.00 samt tisdagar kl. 18.00: innebandy för seniorer
f. 1900-2002
Alla är välkomna! Kom och spela!

Det händer många intressanta saker i bygden.
Vi i redaktionen vill gärna att ni tipsar oss om vad vi ska
skriva om. Ni har våra kontaktuppgifter på sista sidan.

Sockenrådet informerar
Den 15 januari träffades Sockenrådet för årets första sammanträde. Vi
beslutade då att Sockenstämman äger rum lördag den 7 april klockan
9.00. Boka in detta datum redan nu.
Som vanligt serveras frukost i samband med stämman.
Vid stämman ska vi fastställa verksamhetsplanen för 2018. Kom gärna
med förslag på vad ni tycker att Sockenrådet ska arbeta med. Det är
viktigt för oss att få era idéer och tankar. Motioner som ska behandlas
på stämman ska enligt stadgarna lämnas in under februari månad.
Annonsera i Österåkersbladet
Du vet väl att du kan annonsera i Österåkersbladet? Den tryckta upplagan ligger på drygt 500 exemplar och distribueras till alla hushåll i
socknen. Dessutom är det runt 130 personer som får bladet i sin dator
som PDF-fil. Här är den aktuella prislistan för annonser.
▪ Föreningsinformation 25 kronor/spaltcentimeter
▪ Annonser från privatpersoner 25 kronor/spaltcentimeter
▪ Annonser från företag 50 kronor/spaltcentimeter
Utkörning av Österåkersbladet
Även detta år är det många som ställer upp och kör ut Österåkersbladet. Vi har nästan fyllt listan för 2018 vilket är mycket roligt. Om någon
ytterligare vill vara med så har vi ännu inte bokat någon för de två decemberturerna. Hör av dig om du vill se vår bygd i vinterskrud.
Med varma hälsningar från Sockenrådet!
Egil Boräng
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