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Österåkers

JULMARKNAD
Lördag 1 dec kl 10–14 i gymnastikhallen

Försäljning av

• kaffe • hantverk • bröd • julblommor • pynt
• kärvar • kransar • böcker • lotter m m

Gröt och skinksmörgås i skolan
• Musik i kyrkan 12.00

Välkommen önskar Sockenrådet!

Händer i kyrkan

& i församlingshemmet

Söndag 18/11 11.00 Högmässa,
Karl-Erik Jansson

Onsdag 21 november kl. 18.30
Bibelsamtal med Karl-Erik Jansson.
Nya deltagare är välkomna.

Söndag 25/11 11 Ekumenisk högmässa, Karl-Erik Jansson, Annalena
Geiron Widén m fl

Torsdag 22 november kl. 14.00.
Torsdagscafé – Göran Olsson: Episoder
ur ett liv med hästar.

Lördag 1/12 12.00 Lunchmusik
I samband med julmarknaden.
Carl-Henrik Gustavsson piano

Torsdag 29 november kl. 12.00
Grötlunch - Carl-Henrik Gustavsson
underhåller på piano.

Söndag 2/12 Första advent 11.00
Högmässa, Ma Oftedal. Österåkers
kyrkokör sjunger under ledning av
Carl- Henrik Gustavsson Trumpet Lars Ryhammar

Söndag 9/12 18.00 Gudstjänst, Annalena Geiron Widén
Lördag 15/12 18.00 Stor julkonsert
med Västra Vingåkers kyrkokör,
Österåkers kyrkokör och Baggetorps
damkör. Solist Daniel Svensson. Under ledning av Carl-Henrik Gustavsson och Christian Wallentin. Präst
Ma Oftedal
Söndag 16/12 Sammanlyst till V.
Vingåkers kyrka 11.00 Högmässa
Karl-Erik Jansson

Österåkers kyrkokör övar varje
torsdag kl. 19.00 i Österåkers
församlingshem under ledning av
Carl-Henrik Gustavsson.

Välkomna!

Jul med Hembygdsföreningen
Under julmarknaden den 1 december
Serverar vi kaffe och fika och säljer
lotter kl. 10:00-14:00.
Den 6 jan 2019 bjuder vi in till traditionell Julfest i idrottshallen för stora och
små. Samling efter gudtjänsten vidtaget
tårta, kaffe och saft, dans och lekar. Gör
som tomten och boka in julfesten redan
nu.

Göktytor och fågelholkar
I våra specialholkar för göktytor runt
Västtorp, Torp och Österåker häckade i
år 2018 fyra par, vilket resulterade i 21
flygfärdiga ungar i slutet av juni. Det
dåliga resultatet jämfört med tidigare år
kan troligen skyllas på den varma, torra
och "ovanliga" sommaren.
Den vanligaste återkommande frågan
är när ska ska holkarna rensas?
Svar: Alltid på hösten efter avslutat häckning för sedan kan fåglarna
övernatta där på vintern utan ohyra och
döda ungar.
Det är ju också intressant vilka arter
som häckat i holken. Kan det vara
mesar, svartvit flugsnappare eller kanske rentav bålgetingar (fridlysta) som
bebott holken?
Det är också bra tid nu på hösten att
snickra nya holkar. Ett bra boktips är
			

Niklas Aronssons "Holkliv" (nu rea på
nätet för ca 50 kr). Holkarna för mesar
behöver inte sättas speciellt högt, 2-5
meter är lämpligt. Det underlättar både
rensning och ringmärkning.
Tänk på att staren vill ha fri inflygning
till holkhålet och att göktytan bör ha 5
cm kutterspån på botten eftersom den
inte bygger något eget bo.
Vi funderar på någon variant av "holkträff" i vår (april/maj) om intresse
finns? Dit skulle ni kunna komma för
att prata fågelholkar och även köpa
färdiga fågelholkar för talgoxe, blåmes,
svartvit flugsnappare, sädesärla, stare,
tornseglare och förstås göktyta med
flera. Håll utkik i Österåkersbladet för
ytterligare info!
Har ni några fågelfrågor eller funderingar så maila gärna oss så försöker vi
svara.

Hälsningar
Lasse Fröjdlund lasse.frojdlund@telia.com
Rolle Laine same.rolle@hotmail.com

Kul Tur i Österåker
Slädfärd med bjällerklang och facklor i vintermörkret. Ni som är intresserade - boka in den 28
december kl 17:00. Pris 50 kr för vuxna och 20 kr
för barn. Glögg, buljong och kaffe med smörgås
ingår samt godis till de som vill ha. Släden avgår
från församlingshemmet.
Anmälan som är bindande bör ske innan 5 december hos Göran Olsson på 070- 93 90 319.
Vid barmark kör vi med vagn.
Välkomna hälsar
Kultur i Österåker

Från Sockenrådet
Julmarknaden!
Just nu arbetar vi med planeringen av
Julmarknaden den 1 december. Vill du
sälja något på marknaden? Det finns
fortfarande plats för flera försäljare. De
som anmält sig kommer att få ett informationsbrev en vecka före marknaden.
Vi vill också gärna ha hjälp med förberedelsearbetet. Om du vill göra en
punktinsats är du varmt välkommen till
Idrottshallen fredag den 30/11 klockan
17.00. Då ska vi ställa i ordning. Också
under marknadsdagen välkomnar vi
frivilliga för olika uppgifter. Meddela
undertecknad tfn. 070-643 93 55.

Wanted
Foton från tidigare
trädgårdsdagar.
Vi firar 20-års
jubileum 11 maj 2019
och undar om du har
något i dina gömmor
som vi kan använda
till en utställning?
Kontakta i så fall
Ola Malmkvist på 07099 00 665.
Arr: Österåkers hembygdsförening

Lokal utvecklingsplan för Österåker
Sockenrådet arbetar nu med att göra
en utvecklingsplan för Österåker. Vid
julmarknaden kommer vi att ge möjlighet för alla Österåkersbor att tala om
vad ni tycker att vi ska satsa på när det
gäller socknens utveckling. Vi hoppas
att du då vill ta dig tid att svara på några
frågor om Österåkers framtid.
Utkörning av Österåkersbladet 2019
Nu rekryterar vi personer som vill vara
med och köra ut bladet nästa år. Frivilliga insatser är en förutsättning för att alla
sockenbor ska få en tidning i sin brevlåda. Vid julmarknaden kommer det att
finnas en lista där du kan anteckna dig.
Slutligen vill Sockenrådet önska alla en
god Adventstid. Vi ses på Julmarknaden!
Egil Boräng

Manusstopp 9 december 2018
Ansvarig utgivare Österåkers
sockenråd, Egil Boräng 070-643 93
55 egil.boraeng@swipnet.se
Redaktion Fredrika Hultgren, Eva

Lidén och Anna Frössevi.
Inlämning av material sker via e-post
osterakersbladet@hotmail.com.

