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Från Sockenrådet
Sockenstämma

Du har väl bokat in att det är Sockenstämma lördagen den 6 april kl. 9 - 11 i
matsalen i Österåkersbygdens friskola?
Vi börjar med frukost och sedan blir
det sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi kommer också att presentera ett
förslag till en lokal utvecklingsplan för
Österåker. Kom och tala om vad du vill
att Sockenrådet ska arbeta med framöver!

Medlemsavgift för 2019

I detta nummer av bladet finns en
bilaga med inbetalningskort. Du kan
bidra till Sockenrådets arbete genom att

betala den frivilliga medlemsavgiften
för 2019, 50 kronor för personer och
100 för föreningar och företag. Avgiften sätts in på Bankgiro 633 - 1540,
Österåkers Sockenråd. Kom ihåg att
ange ditt namn på inbetalningen.
Dagarna är längre och talgoxens vårläte
annonserar att våren är på gång. Så det
får bli förhoppningsfulla vårhälsningar
från Sockenrådet den här gången!

Egil Boräng

Varmt välkommen till Församlingshemmet

(Kyrkan är stängd för renovering så all gudstjänst sker i Österåkers Församlingshem).

♦ Söndag 17 mars kl. 18.00
Gudstjänst med Annalena Geiron
Widén.

● 21 mars kl. 14.00
Torsdagscafé med Lars och Torgun
Frisk – Salig blandning.

♦ Söndag 24 mars kl. 11.00
Högmässa med Lars Frisk. Efteråt
serveras det Kyrkkaffe med våfflor.

● 28 mars kl 12.00
Sopplunch Lars-Åke Holmgren:
Bildning om bild.

♦ Söndag 31 mars kl. 18.00
Gudstjänst med Ma Oftedal och
Heléne Berggren med Glada Humlankören.

● 4 april kl. 14.00
Torsdagscafé med Rolf och Elisabet
Olsson m fl.: Lapplisa med mera.

♦ Söndag 7 april kl. 11.00
Högmässa med Bo Lindkvist.
♦ Söndag 14 april kl. 18.00
Gudstjänst med Andreas
Danielson.

● 11 april kl. 14.00
Torsdagscafé med Ola Malmkvist:
Frågesport.

Kyrkokören övar torsdagar
kl. 19.00-20.30 i församlingshemmet. Kontakta körledare
Carl-Henrik på 070- 91 52 015
eller carl-henrik.gustavsson@
svenskakyrkan.se om du vill
börja sjunga med oss.

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

Sopplunch och bil(d)visning
saknades. Ja det var en härlig livskavalkad vi fick se.
Pricken över i:et kom när Arne hade
avslutat sitt fördrag. För ett tag sedan
fick han en tavla från en släkting, Inez
Björklund i Katrineholm.
Tavlan, från 1911 visade bilder på
Österåkers kyrka och församlingshem,
Bild: Helena Boräng och Barbro Jordell interiört och exteriört samt bilder på
hade kokat fantastiskt goda soppor.
9 präster och kyrkoherdar som varit
verksamma inom församlingen.
Som vanligt när Arne Westberg
pratar på sopplunchen i församDenna tavla bad nu Arne att i sin tur
lingshemmet blir det fullsatt. Så
få ge som en gåva till församlingen.
också den 28 februari.
Per Carlstedt mottog under applåder
tacksamt gåvan till församlingen. Tack
Arnes ämne var: fordon jag har kört.
Arne, tavlan får säkert en bra plats
Vi fick följa Arnes färd från barnvagn
så att församlingsborna kan ta del av
till Lamborghini. Ja, Lamborghinin
historiken.
hade han ju visserligen aldrig ägt, men
fått provköra, vilket lämnat ett starkt
Tack även för den underhållande bildminne. Många bilder ur Arnes privata
kavalkaden.
album visades varvat med kompletteText och bild Maggie Helin
rande bilder från nätet där egna

Vill du hjälpa till och göra vårfint
vid församlingshemmet? Då är du
välkommen på städdag
21 april kl 8.00 - 12.00.
Tag med kratta, sekatör eller andra
redskap så hjälps vi åt att städa bort
vintern.
/Hembygdsföreningen

Uppdatering
från

A-laget lirade match mot IK Tun
(div7 Östra) den 10 mars, låg under
med 4-3 i halvtid och vann med
7-5.
Målskyttar var Omar Daqdoq 4,
Aziz Dabdoubi, Oubida Hamdon
och Ali Salih.

Förra helgen, 2 mars, mötte laget
Hökåsen BK och förlorade tyvärr
med 1- 4 efter att ha haft välförtjänt
ledning med 1- 0 i paus, målskytt
var Muajad Attaj. Tyvärr gick två
spelare av med skador, Aloyce Elias
efter 30 min och Mohanad Attaj
efter 50 min och med tunn trupp
så avslutade vi matchen en man
mindre i 40 min.
Styrelsen påminner om årsmötet 20
mars kl 18:30 i samlingslokalen vid
Lindåsen

Vårterminen hos Österåkerbygdens friskola
Föreläsning om spel för barn och
unga onsdagen den 27 mars kl. 14.30
i Samlingssalen. Skolan ordnar mellis
även till de som inte går på fritids och
som vill delta. Föreläsningen ordnas
av Vingåkers bibliotek under Digitala
veckan.
Den 29 mars deltar vi i omröstning
för World's Childrens Prize. Sören

Spara datumet!

Sommarsoaré den 4 juni kl 18.00,
utomhus vid skolan då kyrkan
renoveras.
Sedvanlig tårtbuffé efteråt.

Berglind och Göran Olsson hjälper till
med transport till röstlokalen i Hembygdsgården. Avresa från skolan ca
9.30. Årskurs 5 ansvarar för omröstningen.
1 april kör vi Jorden runt-race. Vi går
och springer för jordens barn i samarbete med WCP.

Manusstopp 7 april 2019
Ansvarig utgivare Österåkers
sockenråd, Egil Boräng 070-643 93
55 egil.boraeng@swipnet.se
Redaktion Fredrika Hultgren och

Eva Lidén.
Inlämning av material sker via e-post
osterakersbladet@hotmail.com.

