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”Hösten är
den andra
våren när
varje löv är en
blomma.”
Välkommen hösten!

Albert Camus

Information från Sockenrådet
Framtidsverkstad i skolan lördag den 10 november klockan 10 - 14
Det har gått drygt nio år sedan vi samlades till en framtidsverkstad i Österåker.
Bakgrunden då var att skolan lagts ner. Sedan dess har mycket hänt. Men nu är
det dags att se framåt igen. Vingåkers kommun har ambitionen att de olika orterna
ska utarbeta lokala utvecklingsplaner. Men ett sådant arbete måste ske i samarbete med dem som bor i bygden. Därför inbjuder Sockenrådet alla sockenbor till
ett möte med fokus på framtiden. Med detta Österåkersblad kommer en bilaga
med mera information. Välkommen att vara med och arbeta med bygdens framtid!
Julmarknad lördag den 1 december
Tiden går fort och om mindre än två månader har vi Österåkers traditionella julmarknad, som i år äger rum lördagen den 1 december. Det är alltså dags för den
som vill sälja något på julmarknaden att anmäla sitt intresse till undertecknad.
Mail: egil.boraeng@swipnet.se , tfn: 070-643 93 55.
Vi vill också gärna ha hjälp med förberedelsearbete inför marknaden. I Sockenrådet är vi inte tillräckligt många för att klara allt. Därför efterlyser vi frivilliga krafter
som vill hjälpa till med arrangemanget. Vi brukar ha roligt när vi arbetar tillsammans, så hör av dig om du vill vara med och jobba, mycket eller lite!
Utkörning av Österåkersbladet 2019
Även om man kan få Österåkersbladet i digital form vill de flesta ha tidningen i sin
brevlåda. Distributionen sker med hjälp av frivilliga krafter. Vår ambition är att ha
så många medarbetare som kör ut bladet, att man bara behöver köra en gång per
år. Det är två utdelningsrundor, som omfattar den södra respektive norra delen av
socknen. För varje tur finns det karta och vägbeskrivning. Flera har berättat att utkörning av Österåkersbladet är ett roligt sätt att lära känna nya delar av bygden.
Välkommen att vara med och distribuera! Hör av dig!
Sockenrådet önskar en bra fortsättning på hösten genom Egil Boräng

Välkommen till Österåkers kyrka
Lördag 13/10 18.00 Konsert – spelmansstämma
Söndag 14/10 18.00 Gudstjänst, Karl-Erik Jansson med gudstjänstgrupp, Aurora
Berkestam Drysén sång, Carl-Henrik Gustavsson piano.
Söndag 21/10 Sammanlyst till Ekumenisk gudstjänst i Ekbackskyrkan kl. 10.00
Söndag 28/10 18.00 Gudstjänst, Annalena Geiron Widén, Sigrid Larsson cello, CarlHenrik Gustavsson piano och orgel.
Fredag 2/11 13-17 Öppet hus med kaffeservering. Carl-Henrik Gustavsson spelar
stilla orgelmusik kl. 14 samt 16.
Lördag 3/11 11-16 Öppet hus med kaffeservering
18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning, Karl-Erik Jansson, Österåkers kyrkokör
under ledning av Carl-Henrik Gustavsson
Söndag 4/11 18.00 Musikgudstjänst, Annalena Geiron Widén, Carin Widén och
Christian Wallentin
Söndag 11/11 18.00 Gudstjänst, Thore Rosenberg
Söndag 18/11 11.00 Högmässa, Karl-Erik Jansson
Händer i Österåkers församlingshem:
Onsdag 17/10 18.30 Bibelsamtal, Karl-Erik Jansson. Nya deltagare är välkomna.
Torsdag 18/10 14.00 Torsdagscafé – Lars Frisk gästar oss
Torsdag 25/10 12.00 Sopplunch - Sara-Greta: mina salvor
Lördag 27/10 08.00 Höststädning utanför församlingshemmet med soppa kl. 12.00.
Torsdag 1/11 14.00 Torsdagscafé - Elisabet och Rolf m fl. : Läsarsånger
Torsdag 8/11 14.00 Torsdagscafé - Margareta och Brunhilde musicerar
Torsdag 15/11 14.00 Torsdagscafé – Ola Malmkvist: Inlandsbanan

Aktuellt från Österåkersbygdens friskola
Skolan och fastighetsföreningen erbjuder nu möjlighet för
föreningar att hyra samlingssalen för möten och liknande.
För frågor om hyra och andra praktiska funderingar, vänligen
kontakta skolan. Kontaktuppgifter finns på vår hemsida:
www.osterakersbygdensfriskola.se
Söndag den 21 oktober träffas vi klockan 10-12 och höstfixar på skolgården.
Ta gärna med er de redskap ni kan tänkas behöva. Alla är varmt välkomna!
Vi kommer att ha Öppet hus under julmarknaden den 1 december. Mer info om
detta i nästa Österåkersblad. Varmt välkomna!

Aktuellt från ÖIS
ÖIS avslutade säsongen med en fin 5-4-vinst mot Julita i säsongens sista match, ett
derby som spelades på Hagby IP. ÖIS vänder på ett 2-4-underläge och kan efter ett
äkta hattrick av Muajad Attaj stå som segrare i slaget om Öljaren. Aziz Dabdoubi
och Mohamad Attaj gjorde de övriga målen i avskedsmatchen för trotjänaren och
lagkaptenen Per Frössevi som efter 154 seriematcher och 48 seriemål lägger bindel
och skor på hyllan efter en 31-årig karriär i västra Sörmlands vackraste förening.
Fotbollen uppehåll från 6 oktober till november innan inomhusträningarna tar vid
och förberedelserna inför inomhuscuperna drar igång, hoppas vi får lika fin support
under vinterns cuper som under sommarsäsongen.
Yoga!
V 44 körs det yoga kl. 19 på måndagen och kl. 13 på lördagen i gympahallen, för
medlemmar gratis. 20 kr för icke medlemmar.
Styrka o konditionsträning kl. 18 söndagar och 19 onsdagar i gymnastikhallen! Medlemmar gratis, 10 kr för icke medlemmar.
Glöm inte att hålla koll på Facebook för nya uppdateringar och påhitt från ÖIS och
alla glada medlemmar.
Välkomna till våra aktiviteter! Hälsningar från ÖIS via Ingela

Österåkers Hembygdsförening
Den 23 november: Tackfest i församlingshemmet
Vi samlas runt bordet för en bit mat
Underhållning utlovas kl. 19.00
Med vänlig hälsning från Roland

Redaktör sökes..
..till Österåkersbladets glada gäng. Är du intresserad av att hjälpa till att skriva
och redigera vår tidning för Österåkersbygden och andra intressenter i närområdet? Då ska du kontakta Egil Boräng. Kontaktuppgifter finns nedan.
Soligt och varmt välkommen med din ansökan.

Söndagens skördemässa
avslutades med sedvanlig auktion i församlingshemmet.
Ett trettiotal budvilliga sockenoch Julitabor utmanades av
auktionsförrättaren Rolf Pettersson till att få in över 3000
kronor till Världens Barn.
Text: Maggie Helin
Foto: Anita Lindskog
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