Sommaren har börjat och det är mycket som
vi har att se fram emot i Österåker. Socknens föreningar ordnar en rad aktiviteter,
som du kan läsa om i Österåkersbladet.
Sockenrådet arrangerar i år på nytt en Musikfest och i augusti inbjuder vi som vanligt
till Sockendag.
Musikfest söndag den 8 juli
Programmet för musikfesten börjar ta form.
Det blir preliminärt tio minikonserter i
Österåkers kyrka med både professionella
musiker och duktiga amatörer. Gemensamt
för alla medverkande är att de har någon
anknytning till Österåker. Programmet
pågår mellan klockan 14 och 19, då festen
avslutas med en musikandakt, där några av
de deltagande musikerna medverkar. Under
dagen ﬁnns möjlighet till ﬁka. Ett detaljerat
program kommer att distribueras.

Sockendagen lördag den 4 augusti
Den 4 augusti är det Sockendag och inför
den är det några saker att tänka på.
Marknadssäljare
Vill du vara med och sälja är du mycket
välkommen! Vi vill gärna ha ﬂera försäljare.
Anmäl dig till undertecknad.

Ett gott skratt
förlänger livet!
Begagnad gräsklippare köpes
av Ylva Mårtens
i Grönlund i Ättersta
070–690 90 62

Nyin�lyttad till Österåker?
Vid Sockendagen vill vi uppmärksamma
dem som ﬂyttat till och skrivit sig i Österåker sedan sommaren 2017. Detsamma gäller
de ungdomar i socknen som fyllt eller fyller
16 år under året. Om något av detta gäller
dig, hör av dig och kom till Sockendagen.
De som möter upp får en T-shirt med bild på
Österåkerskorpen.
Den stora byakampen
Förra året var det Valltrand som vann.
Vilken av socknens byar får med sig den
ﬁna skylten hem efter årets byakamp? Börja
redan nu att sätta ihop ett eller ﬂera lag från
er by. Det är fem grenar i tävlingen och
fem medlemmar i varje lag. Laget utser
en som tävlar i varje gren. Byn får ta in
släktingar och goda vänner om det är svårt
att få ihop ett komplett lag. I laget ska det
ﬁnnas ett barn 0–12 år, en ungdom 13–25
år, en vuxen, 26-–65 år, en pensionär och
fritidsboende. En person kan uppfylla ﬂera
av kriterierna, t ex samtidigt vara ungdom
och fritidsboende. Vill du ha detaljerade
tävlingsregler? Hör av dig!
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VINJETT: LOTTA FROST

Från SOCKENRÅDET

Med sommarhälsningar från Sockenrådet.
Egil Boräng

Öppet hus i Hembygdsgården
lördagen 7 juli 10.00–16.00
Botanisera bland våra cirka 3000 foton,
som du kan efterbeställa. Passa samtidigt
på att se vår permanenta utställning av
gamla ting. Hembygdsföreningen säljer
även lotter och ﬁka.
Välkommen!
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Utgivare av Österåkersbladet är Österåkers sockenråd: Egil Boräng 070-643 93 55
egil.boraeng@swipnet.se
Redaktion: Anna Frössevi, Fredrika Hultgren och Eva Lidén
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Torsdagen 21 juni kl 18.00 träffas vi på Hagby för att klä midsommarstången.Ta med blommor och ormbunksblad samt sekatör
så klär vi stången tillsammans.
Midsommarafton kl 14.00
Traditionellt midsommarﬁrande med dans och lekar runt stången.
Kaffeservering, lotterier, hästskjuts, ﬁskdamm, skytte, Ravellimålet, hästskokastning, hoppborg med mera.
Underhållning av traktens spelemän.
Välkomna till midsommarﬁrande på Hagby önskar Österåkers Idrottssällskap

Loppis- och hantverksrunda i
Österåker 14–15 juli kl 10–16
Vill du vara med och sälja loppisprylar och
hantverk i din egen trädgård, ett evenemang
som genomförs för femte året, en succé som
vi vill upprepa. Kontakta mig senast 30 juni
om du vill vara med Catharina Andersson
070–550 10 82 eller på mail
catharina.eva.andersson@hotmail.com
I år blir det två dagar för de som så
önskar. Det jag behöver veta är namn,
adress, telefonnummer, vilken dag eller om
du vill vara med bägge dagarna. Jag vill
också veta om du säljer loppisgrejer eller
hantverk, eventuellt något om vad du säljer
(mycket begränsat) och om du har ﬁka eller
annan förtäring.
Kostnaden för att delta är 100 kr, som går
till annonsering och kartor.
En röd ÖIS-tröja vid din tomtgräns kommer att ange deltagande. Tröjan och kartan
med de markerade försäljningsställena ﬁnns
att hämta torsdagen 12 juli och fredagen 13
juli hos mig Catharina (100 m från kyrkan)
samtidigt som du betalar avgiften.
Välkommen med din anmälan!
Arrangör ÖIS

Vill du vara med och träna Yoga på Hagby,
på måndagar kl 18? Start under juli. Marie
Martinsson kommer att leda detta. Är du
intresserad? Skicka då ett mail till
marie.martinsson1@gmail.com
Kostnadsfritt för ÖIS-medlemmar.
ÖIS

Österåkers församlingskårs årliga bussresa
bjöd åter på starka upplevelser.
Förra årets besök på strutsfarmen trodde
vi var oslagbart. Icke! I programmet för
heldagsresan den 2 juni stod bara ”vi åker
västerut över Tiveden till Västergötland”.
Programmets hållpunkter: Förmiddagskaffe
i hamnmagasinet i Lyrestad, besök i Löfwings konstgalleri i Broddetorp med lunch,
besök i Varnhems kyrka och slutligen eftermiddagskaffe vid Tutingen i Askersund.
Det låter ju inte så spännande kanske.
Men det var det. Vi ﬁck möta en konstnär av
Zorns och Liljefors kaliber nämligen Göran
Löfwing. Denna konstnär som huserar i
Broddetorp vid Hornborgasjön hade en
magisk utställning av verk i både akvarell
och olja. Vi föll för en olja Rådjursstudie till
det facila priset av 200.000:-, vilket tyvärr
översteg vår budget.
Varför har vi missat denne fantastiske
konstnär? Googlade på honom efter hemkomsten. Född 1971 vid Hornborgasjön.
Första debut på en samlingsutställning vid
åtta års ålder, första separatutställning vid
12 års ålder! Ett konstnärligt underbarn
alltså.
Sitt största uppdrag ﬁck Göran Löfwing
år 2000. Under tre års tid målade han alla
fonder i Naturhistoriska riksmuséets permanenta utställning ”Natur i Sverige”.
Här på krogen där hans hustru Linda
lagat en förträfﬂig vilttjälknöl med rotfruktsgratäng hade Göran målat fängslande
väggmålningar. De köpte gården Persberg

Söndag 17 juni kl 17.00
Mässa, Thore Rosenberg
Midsommardagen 23 juni kl 11.00
Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet, Bo Lindkvist, Göran Olsson, klarinett.
Onsdag 27 juni kl 19.00
Sommarmusik ; ”Från Bellman till Hellström och Harrström”, Erik Harrström
piano
Söndag 1 juli kl 17.00
Mässa, Ma Oftedal och Annalena Geiron
Widén, Elisabet och Rolf Ohlsson, ﬁol,
Carl-Henrik Gustavsson, orgel.
Söndag 8 juli kl 14.00–20.00
Musikfest. Kl 19.00 Andakt med
Ma Oftedal.
Söndag 15 juli kl 11.00 Sammanlyst till
ekumenisk gudstjänst på Hjälmargården.
Ma Oftedal, Annalena Geiron Widén m ﬂ.
Buss från klockstapeln kl 10.15.

Aktuella fotbollsresultat
Yoga på Hagby!

De lyckades igen!

Välkommen till KYRKAN

Bortamatch mot Valla som slutade
3–3 och hemmamatch mot KAIK/
KSK som slutade 0–3,en match som
ÖIS dominerade men inte kunde göra
mål. Undantaget blev Valla borta där
målen kom men vi kämpade sedan för
ett fjärde mål istället för att försvara
oss sista kvarten och tappade till 3–3.
Nästa match är mot Julita på bortaplan,
Öljevi, den 16 juni, sedan gör vi
uppehåll.

30%

HJÄLP, VATTNET ÄR SLUT!

Vi kör vatten från sjön för att klara
alla våra krukor. Kom och hjälp oss
att lätta på lagret. Du får 30% rabatt
på alla växter: perenner, klematis,
klätterväxter, sommarblommor,
krydddor, örter, medelhavsväxter,
häckplantor.
EXTRA ÖPPET för alla som får Österåkersbladet fredag 15 juni 18-20 och
lördag 16 juni 10-17. Välkommen!

1996 och renoverade och byggde om till
krog, ateljé, utställningslokal och butik.
Vi ﬁck nu se utställningen Förnimmelser
vilken pågår 17 mars–26 augusti 2018.
Du som inte var med på resan åk gärna
dit! Vilken utställning! Vilken presentbod!
Här pågick en livlig kommers. I utställningskatalogen på 71 sidor för bara 120:ﬁnns bland annat en bild på Rådjursstudien.
Ett ﬁnt minne från resan.
Tack Sara-Greta och Per Carlstedt som lät
oss upptäcka denne naturkonstnär.
Text och foto: Maggie Helin
Äppelgården är en av nära
TUSEN TRÄDGÅRDAR som har öppet för
dig lördag 30 juni och söndag
1 juli 10-17. Guidade trädgårdsvisningar varje
dag och kaffe med hembakat bröd!

– en bra bit av Sörmland!

070-734 30 40 • applegarden.se

ÖPPET ons-fre 10-18 • Sista helgen
varje månad lör-sön 10-17
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