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Sockenrådet
Nu har det blivit vår, äntligen. Tranornas trumpetande hörs vida omkring och viporna fladdrar över fälten utanför fönstret. Dags att röja upp i trädgården efter vintern.
Många Österåkersbor brukar lägga ris och grenar på eldplatsen, där vi ska tända
vårt Valborgsmässobål. Det går bra att göra så också i år i begränsad mängd. När vi
tycker att högen är tillräckligt stor sätter vi upp en skylt om detta och därefter är
det inte tillåtet att lägga på mera ris.
Observera att man inte får lägga virke och annat avfall av olika slag på brasan. Om
sådant hamnar på eldplatsen kommer brandkåren att säga nej till eldningstillstånd
och då blir det ingen valborgsmässoeld. Den som är nyinflyttad och kanske inte vet
var eldplatsen är belägen är välkommen att höra av sig och få en vägbeskrivning.
Med vårhälsningar från Sockenrådet! Egil Boräng

Valborg i Österåker
Det blir förstås traditionellt Valborgsmässofirande på kullen vid Församlingshemmet!
20.45
Avmarsch med facklor från Klockstapeln. Det finns facklor att köpa.
21.00
Elden tänds. Välkommen! Sång av kyrkokören och vårtal av Ma Oftedal. Fyrverkeri.
C:a 21.40 Samkväm i Församlingshemmet med sång och musik och medverkan av
Carl-Henrik Gustavsson. Servering av fika, korv och saft.

Österåkers Skolhus ekonomisk förening...

...inbjuder till städdag söndagen den 29 april Kl. 10.00 – 14.00.
Vi fixar med kaffe och saft. Ta med kratta och spadar och trädgårdssax, allt som tillhör en städdag och ett bra humör. Då går allt lättare.
Med vänlig hälsning från styrelsen

Ett tjugofemtal Österåkersbor hade under lördagen den 7 april samlats i skolans
matsal till Sockenstämma som inleddes med en härlig frukost med nyvärpta ägg,
sill, ansjovis, ost och morotstårta. Sedvanliga årsmötesförhandlingar var det
förstås samt en presentation om vad som
kommer att ske i bygden under 2018 som
till exempel valborgsmässofirande, en lokal valdebatt den 11 juni, musikfest 8
juli, sockendag 4 augusti och julmarknad
1 december.
Gunnel Larsson berättade om hur arbetet
med äldreboendet fortskrider, att både
folk i bygden och Vingåkers kommun visat intresse. Jan-Anders Nyberg berättade
som representant för skyltgruppen att de vill ha skyltar dels i Österåkers kyrkby,
dels vid sockengränsen. Som avslutning diskuterades det i smågrupper och gavs
idéer om hur Österåkersbygden kan utvecklas som till exempel motionslopp, yoga
vid idrottsplatsen, knutpunkt för hemtjänsten, å-promenad efter Gärsån, kompletteringstrafik över kommungränsen, äldreboendet och fortsatt arbete med skyltarna.

Foto: Per Stening Text: Eva Lidén

Trädgårdsdag
Församlingshemmet i Österåker lördag 12 maj kl.11-15. Försäljning av växter, fröer, krukor och trädgårdstillbehör. Lotterier,
tipspromenad och servering.
Årets tema: ”Odla på höjden” Har du något att sälja?
Ring Gunnel 0737016217
Välkommen! Arrangör: Österåkers hembygdsförening

Välkommen till Österåkers kyrka
Söndag 22 april kl. 17:00 Gudstjänst
Bo Lindkvist, Christian Wallentin
Söndag 29 april kl. 17:00 Mässa
Thore Rosenberg, Annalena Geiron-Widén, Carl-Henrik Gustavsson,
Humlan-kören

Glada

Söndag 6 maj kl. 17:00 Gudstjänst
Karl-Erik Jansson, Carl-Henrik Gustavsson
Torsdag 10 maj kl. 11:00 Gudstjänst
Karl-Erik Jansson, Carl-Henrik Gustavsson,
Österåkers kyrkokör
Söndag 13 maj kl. 17:00 Mässa
Karl-Erik Jansson, Carl-Henrik Gustavsson
Söndag 20 maj kl. 17:00 Gudstjänst
Ma Oftedal, Margareta Almerén
Med reservation för ändringar

Välkommen till Österåkers församlingshem
Torsdag 19 april kl. 14:00 Torsdagscafé
Mitt Österåker – Sören Berglind
Lördag 21 april kl. 08-12 Städdag
Vi bjuder på kaffe och lunch. Medtag gärna räfsa

Torsdag 26 april kl. 12:00 Sopplunch
Maria Magdalena – Ma Oftedal
Torsdag 3 maj kl. 14:00 Torsdagscafé
Intryck från Surinam – Karin Bonnevier
Med reservation för ändringar

Snälla alla Österåkersbor
skriv era namn tydligt på
postlådorna. Det blir då enklare för oss som kör ut Österåkersbladet. Tänk även
på brevbäraren.
Tack på förhand!
Varma hälsn. Sara-Greta

Mathias Zetterberg ny ordförande i ÖIS
På det ordinarie årsmötet i Österåkers idrottssällskap den 27 mars 2018 valdes Mathias Zetterberg till ny styrelseordförande efter att Anders Svensson avböjt omval.
Den övriga styrelsen fick en ny sammansättning med två nyinvalda medlemmar på
två år, nämligen Ingela Andersson och Kevin Karlsson och två invalda på ett år,
Timo Granetin och Stefan Eriksson. Till revisorer valdes Peter Vogt och Tomas
Schörling.
Mötesordföranden var Eva Hellstrand med sekreterare Maggie Helin. Efter mötet
följde en trevlig samvaro med kaffe och smaskig smörgåstårta.
Text : Maggie Helin

ÖIS Extrastämma den 25/4 på Hagby IP kl. 18
Då vi ska ta beslut om: bokslut, revision, ansvarsfrihet samt budget.
Hjärtligt välkomna hälsar styrelsen.

Till Österåkers församlingsskårs medlemmar, hembygdsföreningens medlemmar samt övriga intresserade.
Österåkers församlingskår inbjuder härmed till årliga resan 2018. Den andra juni
2018 åker vi västerut över Tiveden till Västergötland.

Start kl. 07:00 från Resecentrum i Katrineholm, 07.15 Marmorbyn, 07.30: klockstapeln i Österåker, 07.45 V. Vingåkers kyrka. Ca 9.30 stannar vi vid Hamnmagasinet i Lyrstad för förmiddagskaffe. Ca 12.40: Besök vid Löwings kustgalleri i
Broddetorp med lunch. Lunchen består av viltfältknöl med rotsaksgratäng och tillbehör. 14.30: Besök Vamhems kyrka med andakt. Ca 17.00: Eftermiddagskaffe
vid Tutingen i Askersund. Hemkomst ca 19.
Sista anmälningsdag 13 maj 2018 till:
Per Carlstedt 0151-30420 eller Peter Vogt 0151-30064
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