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Den stora Byakampen 2018

Säby lag 1 vann årets Byakamp. På bilden ser vi från vänster: Julia
Torstensson, Gabriella Henriksson, Emma Olsson, Klas Olsson, Ola
Malmkvist.
Sedan senaste numret av bladet
har vi firat Sockendag, den 4
augusti. Under Sockendagen
hade vi glädjen att välkomna
nya Österåkersbor som flyttat in
i socknen. Totalt har mer än 40
personer skrivit sig i Österåker
sedan förra sommaren.
Fem lag deltog i Byakampen och
segrare i årets tävling blev Säby

lag 1. Det var en hårfin seger som
fick avgöras på utslagsfrågan, att
uppskatta vikten på en påse med
äpplen. Vi gratulerar varmt! - Till
sist ett hjärtligt tack till alla som
hjälpte till med att genomföra
dagen.
Med sensommarhälsningar från
Sockenrådet via
Egil Boräng

Välkommen till
kyrkan
Söndag 19/8 17.00 Mässa med
Thore Rosenberg.
Söndag 26/8 17.00 Gudstjänst
med Annalena Geiron Widén.
Söndag 2/9 18.00 Gudstjänst
med Ma Oftedal.
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Söndag 9/9 11.00 Mässa
med Bo Lindkvist.
Söndag 16/9 18.00 Gudstjänst
med Annalena Geiron Widén.

Vill du sjunga i kyrkokören? Från den 6 september och torsdagarna
framöver är du välkommen till församlingshemmet kl 19:00 att sjunga
med under ledning av Carl-Henrik Gustavsson.

Höst med
Österåkers Hembygdsförening
29 september åker vi på
gemensam kulturresa till
Stockholm.Vi träffas på perrongen
i Vingåker och löser biljett för att
bege oss mot huvudstaden.
Ring Ola Malmkvist för mer
information: 070 99 00 665.

10 oktober är det Filmkväll i
hembygdsgården. Vi ser den
Rosénska 50-talsfilmen.
Och den morderna filmen av Åke
Gunnarsson Julita där han gjort
”nedslag” i Österåker.
Det blir kaffeservering och lotteri,
varmt välkomna till kl. 19:00.

Trotjänare avtackades

Per Carlstedt överlämnar den gemensamma presenten till Ola Malmkvist.
Dryga 60-talet personer hade samlats
i Österåkers kyrka den 1 juli 2018 för
mässa och avtackning av kyrkväktaren Ola Malmkvist. Mässan leddes av
Ma Oftedal med assistans av Annalena
Geiron-Widén och kyrkvärdar. Från
läktaren hördes vacker musik framförd
av Carl-Henrik Gustavsson på orgeln
i skönt arrangemang med Elisabet och
Rolf Ohlsson på fiol och blockflöjt.
Efter mässan inbjöds alla till församlingshemmet för avtackning av Ola i
samband med en måltid. Denna aktivitet kunde ske tack vare en fantastisk
insats av Per och Sara-Greta Carlstedt.
De har under en längre tid gjort resor
till stugorna i Österåker och samlat in
pengar till presenter och till måltiden.
Därefter har många frivilliga hjälpts
åt för att planera, baka och färdigställa
måltiden. En eloge till alla inblandade.

Ola fyller 65 år först i oktober men
slutar redan nu i sommar. Ola kom till
Österåker redan som 17-åring och har
arbetat i kyrkans tjänst i nästan 48 år!
Per överlämnade nu vår gemensamma
present i en fin brödburk, en så kal�lad svepask, full med rullar med band
om. Ola fick ta rulle efter rulle. Dessa
innehöll förslag på resmål och en rulle
innehöll en bunt sedlar, den reskassa
på 9.000:- vi samlat ihop. En rulle var
flera meter lång och innehöll namnen på
alla de 192 sockenbor som varit med på
insamlingen.
Ja du Ola, visst var det en fantastisk avslutning på din arbetslivsinsats. Nu hägrar en pensionärstillvaro och vi hoppas
du hittar ett bra resmål. Men sedan vill
vi se dig tillbaka i kyrkan. Men nu i en
ny roll som sångare i kyrkokören.
Väl mött i september!

Kram Maggie

Håll koll på ÖIS
via facebook
Fotbollen är i full gång och vårt
gäng levererar fina resultat!
Hemmamatcherna fortsätter vara på
lördagar kl 15 även under hösten.
Håll utkik på lagets Facebooksida
för mer information.
Välkomna och heja fram laget!
Lördag 22 september – för alla
medlemmar i ÖIS.
Mjukträning med enklare yoga och
mindfulness. Lördag den 22 september kl 9-12 med efterföljande
fika på Hagby IP vid fint väder,
annars i gymnastiksalen på skolan
i Österåker. För medlemmar i ÖIS
och kostnadsfritt.
Anmälan till
helenejaktling@yahoo.com
Välkommen hälsar ÖIS via Marie
Martinsson och Helene Jaktling

Tack!

Till vänner och bekanta för
det fina samkvämet och den
fantastiska gåvan jag fick
i samband med mitt avslut
som kyrkvaktmästare.
Ola Malmkvist

Gymnastiken fortsätter utomhus en
period till, håll utkik på Facebook
för information om träning!
Du vet väl att om du är medlem
i ÖIS är det fritt fram att träna
på fotbollsplanen när den inte är
upptagen med någon planerad
träning/match?
Vill du träna hund går det fint, men
vi plockar upp efter hunden! Är
det träning/kurs i kommersiellt
syfte får du hyra planen.
Kontakta styrelsen med förfrågan!
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