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Från Sockenrådet
Aktuella frågor

Sockenrådet har sitt nästa möte den
21 januari. Vingåkers nyligen tillsatta landsbygdsbibliotekarie, Malin
Ahlgren Enghardt, kommer då att
informera om sin verksamhet. Vi
ska också arbeta med att sammanställa de enkäter OM FRAMTIDEN
I ÖSTERÅKER som samlades in
i samband med julmarknaden i
december.
Annonsera i Österåkersbladet

Du vet väl att du kan annonsera i
Österåkersbladet? Den tryckta upplagan ligger på drygt 500 exemplar
och distribueras till alla hushåll i
socknen. Dessutom är det runt 130
personer som får bladet via mail
som pdf-fil. Här är den aktuella
prislistan för annonser.

▪ Föreningsinformation		
25 kronor/spaltcentimeter
▪ Annonser från privatpersoner
25 kronor/spaltcentimeter
▪ Annonser från företag		
50 kronor/spaltcentimeter
Utkörning av Österåkersbladet

Även detta år är det många som
ställer upp och kör ut Österåkersbladet. Vi har nästan fyllt listan för
2019 vilket är mycket roligt. Om
någon ytterligare vill vara med så
har vi inte fullt i november och
december. Hör av dig om du vill se
vår bygd i vinterskrud.
Med varma hälsningar från
Sockenrådet!
Egil Boräng

Österåkers
Idrottssällskap

Välkommen till kyrkan
Gudtjänst
♦ Söndag 20 januari 18.00 med Lars
Frisk.
♦ Söndag 27 januari kl. 11.00,
sammanlyst till Ekumenisk mässa i
V. Vingåkers kyrka.
♦ Söndag 3 februari kl. 18.00 med
Annalena Geiron Widén.
♦ Söndag 10 februari kl. 11.00
högmässa med Karl-Erik Jansson.
♦ Söndag 17 februari kl. 18.00 med
Ma Oftedal.
OBS! Gudstjänsterna i Österåker
firas i församlingshemmet under
tiden kyrkan renoveras.

Kör för barn och vuxna
Kyrkokören börjar öva
torsdag 24 januari kl. 19.00 i
församlingshemmet. Kontakta
körledare Carl-Henrik Gustavsson
på 070-915 2015 eller carl-henrik.
gustavsson@svenskakyrkan. se om
du vill börja i kören.
Emma Isacsson startar upp en
barnkör tisdag 5 februari kl. 14.1515.00. Övningen sker i skolans
lokaler. Både nya och ”gamla”
barnkörbarn hälsas välkomna!
Har du frågor kring barnkören?
ring Emma på 0709-15 20 06
eller mejla emma.isacsson@
svenskakyrkan.se.

Torsdagsträffar i församlingshemmet
31 januari 12.00 samlas vi för
gemensam sopplunch.

7 och 14 februari
kl. 14.00 är ni
varmt välkomna på
Torsdagscafé med
gofika.

Fotboll
A-laget spelar Byle cup den 26
januari. Se tidschema på nästa
sida.Välkommen till Sporthallen i
Vingåker och heja fram laget!

Nyårslöfte 2019
Var ditt nyårslöfte att komma
igång med träningen? Här är ett
gyllene tillfälle att ta tag i den
saken. A-laget söker nämligen
nya lagkamrater till vårsäsongen.
Kontakta Mathias Z eller Kevin för
mer info.
Är inte fotboll din grej? Då tränar
vi även innebandy, badminton
och gymnastik lite olika tider i
gympasalen i Österåker. Håll koll
på Facebook för aktuell uppdatring
av tider!

Årsmöte
Den 7 mars kl. 18:30 har vi
årsmöte. Välkommen till
Lindåsens samlingssal för
gemensamma beslut 2019.

Hej förälder!

Har du barn som är sugna på
att testa på att spela fotboll med
oss? Kontakta Per F på 070-982
75 14 eller Kevin K på 070-912
74 81 för mer information och
intresseanmälan. Vi vill gärna höra
av dig så fort som möjligt för att
kunna starta upp inom kort.

Spelschema Byle Cup
26 januari i Sporthallen, Vingåker.
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Hävla - HOIF
Baggetorps IF - Kilsmo
Vingåkers IF - Gropptorps
Simonstorps IK - Bie GoIF
Högsjö BK - Marsjö/Byle
GoIF 2
Marsjö/Byle GoIF 1 - Julita
Hävla SK - Simonstorps IK
Baggetorps IF - Högsjö BK
Vingåkers IF - Marsjö/Byle 1
HOIF - Bie GoIF

12:20 Kilsmo IK - Marsjö/Byle
GoIF 2
12:40 Gropptorps IF - Julita GoIF
13:00 Bie GoIF - Hävla
13:20 Marsjö/Byle GoIF 2 Baggetorps
13:40 Julita GoIF - Vingåkers
14.00 HOIF - Simonstorps
14:20 Kilsmo IK - Högsjö
14:40 Gropptorps IF - Marsjö/Byle

15:00 Gruppsegrare A - Gruppsegrare B
15:30 Gruppsegrare B - Gruppsegrare C
16:00 Gruppsegrare C - Gruppsegrare A

Minskad stress & bättre sömn med mindfulness

Mindfulness är ett kraftfullt verktyg för att må bättre, minska
oron och förbättra sömnen - och som alla kan träna.
Välkommen på kurs i Ättersta/Österåker juli - september
2019. Lärare: Helene Jaktling, mindfulnessinstruktör
Läs mer och anmäl dig på www.balanshalsa.wordpress.com
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