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Sockendag i Österåker lördag den 4 augusti klockan 10-14.30
10.00 - 14.00 Marknad vid gräsmattan framför skolan
10.00 Clear round - käpphästhoppning
11.30 Välkomnande av nya Österåkersbor och de ungdomar i socknen
som fyllt 16 år och därmed har rösträtt i Sockenrådet.
12.00 Lunchmusik i kyrkan
13.00 - 14.30 Den stora byakampen
Under dagen serveras kaffe, wraps mm.
VÄLKOMNA önskar Österåkers Sockenråd.

Trivsamt och hoppingivande café i församlingshemmet
Torsdagen den 19 april berättade Sören Berglind om sitt Österåker. För mig som blev så
gott som permanentboende först i samband med pensioneringen 2008 var det intressant på
många sätt. Dels att höra om Sörens uppväxt och de gamla skolorna med de gamla lärarna, grannar och många för mig okända namn, dels att höra de många äldres instämmanden
och kommentarer. Det var en riktig nostalgitripp som gav delad glädje. När så Arne Westberg slutligen frågade om inte Sören hade en hemlighet att dela med sig av lyssnade vi nyfiket på svaret.
Jo, Sören har köpt Lindbergas ladugård och andra uthus vid återvinningsstationen samt en
del mark runt byggnaderna. Sören antydde att han så småningom kanske flyttar museet,
som nu ligger i Värmbol, till dessa byggnader. Han har redan kört dit några traktorer. och
han har verkligen snyggat till tomten. Blir det café också undrade flera hoppfullt. Många
saknar ju sockenstugan som mötesplats.
Nu vid midsommarfirandet på Hagby träffade jag Sören Berglind igen och frågade om han
kunde berätta mer efter två månaders projektarbete.
Jo, nu har planerna tagit form. Han kommer att inreda ett museihem med prylar från 30-,
40- och 50-tal som han samlat på sig under livet. Planen är att när invigningen sker, förhoppningsvis våren 2019, skall även ett café vara klart. Sören arbetar ju ensam med projektet, så det får ta den tid det tar.
Lycka till Sören och tack för ett storstilat projekt för vår levande landsbygd.
Maggie Helin

Välkommen till Österåkers kyrka
Söndag 15/7 Sammanlyst till ekumenisk gudstjänst
med bl. a Ma Oftedal kl. 11.00 på Hjälmargården.
Buss från Klockstapeln 10.15.
Onsdag 18/7 Kl. 19.00 Sommarmusik – Kallis
Bengtsson, dragspel ”Klassiska mästare möter svenska
dragspelskungar”
Söndag 22/7 Kl. 11.00 Friluftsgudstjänst vid församlingshemmet, Göran Hallberg, Göran
Olsson klarinett. Efter gudstjänsten serveras sill-lunch. Utdelning av kulturpriset.
Måndag 23/7-fredag 27/7 Kl. 13.00-16.00 Sommarkyrka, guidning och servering.
14.00 daglig andakt med lekmän . Tisdag-torsdag 14.30 berättar Ma Oftedal om änglar och
helgon.
Söndag 29/7 Kl. 17.00 Gudstjänst, Thore Rosenberg
Onsdag 1/8 Kl. 19.00 Sommarmusik . Familjen Widén underhåller "Från The Beatles till
Beyoncé"
Lördag 4/8 Kl. 12.00 Lunchmusik på sockendagen med Erik Andersson, piano
Söndag 5/8 Kl. 17.00 Mässa, Ma Oftedal
Söndag 12/8 Kl. 17.00 Gudstjänst, Bo Lindkvist

Onsdag 15/8 Kl. 19.00 Sommarmusik. "Från film till musikal" Bengt Geiron, elgitarr och
Christian Wallentin, klaviatur.
Söndag 19/8 Kl. 17.00 Mässa, Thore Rosenberg
Kyrkrodd
Sommaren 2019 planerar vi en nyhet—kyrkrodd på Öljaren i olika klasser (kanot,
eka, flerroddsbåt mm). Finns intresse att vara med i planeringsgruppen för detta evenemang , hör av er till Kjell Finnberger 0706-154262 eller Anna Frössevi 0707-493824.
Första mötet är tisdag 4 september.

Österåkers Hembygdsförening presenterar
Kulturkväll Hembygdsgården den 25 juli kl. 19.00. Trubadurafton med Ronny Sjödin.
Kaffeservering, lotterier samt utdelning av priser från tipspromenaden från Trädgårdsdagen
Remmalag den 19 augusti, start vid Klockstapeln kl. 08.00. Med två
ekipage reser vi ut i Österåker. Målet är okänt vilket gör det mera
spännande.
Anmälan direkt till familjen Olsson 0709-39 03 19

Aktuellt från Österåkersbygdens friskola
Under Sockendagen anordnar skolan en Clear round i käpphästhoppning kl. 10.00. Då finns även möjlighet att få information om
skolan. Begränsat antal deltagare (så långt prisrosetterna räcker) så
anmäl gärna i förväg till oss på: anna.frossevi@gmail.com. Skriv
namn samt önskad höjd, 20-80 cm. Varmt välkomna! Ps Käpphästar finns att låna, ta med
egen om så önskas.
Följ oss på: www.osterakersbygdensfriskola.se

Aktuellt från ÖIS
ÖIS tog emot Baggetorp i lördags, samtidigt var Katrineholms-Kuriren på plats och gjorde
reportage om "Omgångens Match", roligt med lite extra uppmärksamhet för laget.
Nu är det speluppehåll till den 4/8 då det är bortamatch mot Björkvik, för att sedan ta emot
Gropptorp i hemmaderby den 11/8. Vi hoppas på gott om supporter på plats på Hagby för
att heja fram laget!
Midsommarfirandet blev över förväntan! Roligt att så många trotsade vädret som inte
visade sin bästa sida, för att komma och fira midsommar på Hagby. ÖIS styrelse vill tacka
alla inblandade, både alla som hjälpte till på olika sätt så att firandet kunde genomföras
och alla besökare.
Vi vill också informera om att Svenska Hundklubben VSN har flyttat in. De kommer
hålla hundkurser på Hagby. Vi tycker det är bra att Hagby kan användas på flera sätt än till
fotbollen, vi hälsar klubben välkommen!
Gympa och styrketräning kommer hållas med ojämna mellanrum på Hagby, håll koll i
de olika Facebook grupperna, ÖIS for ever and ever och Vi som bor i Österåker (vid Öljaren) för löpande information. Gratis för ÖIS medlemmar och 10:- för icke medlemmar.
Välkomna!
Alla intresserade av yoga har väl anmält sitt intresse till Marie? Första tillfället är 9/7
men fler chanser kommer! Måndag kl. 18. Medtag yogamatta eller annat underlag! Kostnadsfritt för dig som är medlem i ÖIS annars 10 kr till föreningen. Alla kan
vara med. Mejla Marie på marie.martinsson1@gmail.com
Varmt välkommen!
Loppis och hantverksrunda i Österåker 14-15 juli kl 10-16
Ta en tur i vårt vackra Österåker i sommarskrud, besök loppisar och hantverkare. Flera har
fikaförsäljning. Karta finns att hämta hos Catharina Andersson, Linddalen (100 m från
kyrkan, skyltat). Välkomna!

Information från Sockenrådet
Musikfesten
Först vill vi tacka alla musiker och sångare som medverkade till att årets musikfest blev så
bra. Det känns fantastiskt att vi kan samla så många proffs och amatörer som helt ideellt
medverkar i detta arrangemang. Tack också till Österåkers församling, som var medarrangör, och Vingåkers kommun som stödde arrangemanget ekonomiskt.
I samband med musikfesten tog vi upp en kollekt och den inbringade 2 300 kronor som
oavkortat går till Läkare utan gränser.
Marknadssäljare
Som framgår av särskild annons är det Sockendag den 4 augusti. Som du ser har vi gjort
några justeringar av tidsschemat. Ett nytt inslag är käpphästhoppningen. Vill du vara med
och sälja är du mycket välkommen. Vi vill gärna ha flera försäljare. Anmäl dig till undertecknad.
Nyinflyttad 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-skirt med bild på Österåkerskorpen.
Den stora byakampen
Förra året var det Valltrand som fick med sig det fina vandringspriset hem. Vilken av
socknens byar får ta med sig skylten efter årets byakamp? Börja redan nu att sätt ihop ett
eller flera lag från er by. En snabb sammanfattning av tävlingsreglerna:
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 en fritidsboende. En person kan uppfylla flera av kriterierna, t ex samtidigt
vara ungdom och fritidsboende. Vill du ha detaljerade tävlingsreglerna? Hör av dig!
Sockenrådet önskar er sköna sommardagar i Österåker!
Egil Boräng
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