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Kyrkokören sjöng in våren vid majbrasan.

Så har vi åter firat Valborg i Österåker med fackeltåg, brasa, körsång och
ett uppskattat tal av Arne Westberg. I
församlingshemmet samlades sedan
många för fika och allsång under ledning av Carl-Henrik Gustavsson. Tack
alla som på olika sätt hjälpte till för att
genomföra firandet.

Sommaren är den tid då de många
fritidshusen i socknen fylls av sommarboende. En som varje år gör den långa
resan från Kiruna till Österåker är Erik
Rönnqvist. I det här numret berättar
han om varför han kommer tillbaka.
Med försommarhälsningar från
Sockenrådet!
Egil Boräng

Alltid tillbaka till ” Lindis ”
Min morfar Algot Nilsson föddes i torpet
Lindsäter i byn Valltrand 1896, han var
en av 6 barn i huset. Min morfars far Erik
Nilsson var torpare och snickare i byn.
Jag har via Österåkers Hembygdsförenings mikrofilmer tittat längre bak i tiden
och hittat att mina släktingar fick ett barn
i början av 1760-talet. Om det barnets
förfäder i sin tur fick barn i 20 årsåldern
och var födda i Valltrand har jag släktingar
i byn sedan 1740-talet, det vill säga nästan
300 år tillbaka. Tyvärr gick det inte att via
mikrofilmerna gå längre bak i tiden än så.
Min mamma och pappa träffades på semester i Spanien och de flyttade sedan till
pappas födelsestad Kiruna. För egen del är
jag född och har bott i Kiruna i hela mitt
liv, jag har inga planer på att ändra på det
eftersom närheten till fjällen och snö på
vintern är viktigt för mig.
Däremot, varje sommar kör jag 132 mil
enkel väg till ” Lindis ”och det är en
fullständig självklarhet att jag kommer att
fortsätta göra det.
Det finns ingen annan plats som ger mig
samma känsla som den jag alltid får när
jag kliver ut ur bilen och är framme. Det
är en mycket märklig blandning av lycka,
rötter, nostalgi och minnen - jag blir helt
enkelt rörd när jag kommer dit och den
speciella känslan har jag aldrig fått någon
annanstans. Jag antar att det handlar om
en blandning av mina barndomsminnen
med brorsan, minnen av mina föräldrar,
mormor och morfar samt min före detta
fru och mina två egna barns somrar och de
senaste somrarna med Anna och hennes
barn.

Det stora äppelträdet och det lilla rödvita
huset vid den slingrande grusvägen med
uthusen i sluttningen mot diket, utsikten
mot åkrarna och de övriga husen i byn är
alla viktiga ingredienser i mitt liv. Uthusen
med morfars fars snickarbod är min familjs rötter, de handgjorda verktygen och
krattorna är en länk, ett museum över Erik
Nilssons livsverk.
Att äta smultron i hagen som när jag var
liten huserade kor, att via skogsstigarna
gå ned till sjön på kvällen är så befriande
enkelt och vilsamt. I Låttern ligger jag på
rygg i vattnet, ovanför mig flyger tornseglarna och jag glider sakta in mot tallarna
in till stranden. Det händer inga större
sensationer under en vistelse i Lindis, dagar kommer och dagar går, för mig räcker
det gott att känna lugnet i platsen. Har jag
därtill en bok i handen så behövs det inte
mer än så - att läsa några sidor, lyssna på
asplövens rasslande i vinden, titta upp och
se löven röra sig och sedan fortsätta att
läsa är fantastiskt rogivande.
Oavsett vad som händer i övrigt i mitt liv
är Lindis en konstant som inte förändras,
där får tiden gärna stå stilla, bristen på
förändring blir till en trygghet. Och oavsett
hur livet i övrigt ser ut finns det alltid en
sak som är helt säker i mitt liv - under
sommaren vet jag att jag alltid kommer att
återvända till Lindis.

Erik Rönnqvist

Resa i hembygden 8 september
Bygdeföreningarna i Vingåker,
Österåker och Högsjö bjuder in till
en lustresa med buss i vår vackra
hembygd. Det är Södermanlands
hembygdsförbund som har engagerat
sig för att få föreningarna att hitta
projekt för att öka intresset för
hembygden och hembygdsarbetet. Vi
vänder oss alltså till alla intresserade,
ung som gammal, medlem eller ej. En
spännande och intressant upplevelse
utlovas, men begränsat antal platser, så
boka i tid!
Priset för resan är 300 kr/person.
Då ingår lunch, inträden, kaffe och
guider. Anmälan till V.Vingåkers
hembygdsförening på tel. 0703762138 (Lars) eller 0760450472 (Åke) senast 15 augusti.
Avgiften betalas in på bg 5848
- 4338 eller swish 123 668 58 46
senast 19 augusti. Information
på hemsidan www.hembygd.se/
vastr-vingaker och på facebook
Vingåkers hembygdsförening.
VÄLKOMNA !
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Resplan
Samling kl. 08.00 vid Västra
Vingåkers kyrka och färd mot
marmormuseet i Marmorbyn.
09.30 bär det iväg till Viala
hembygdsgård för förmiddagskaffe.
10.45 är det färdigfikat och avresa mot
nästa mål, Högsjö Bruk, där vi får en
guding av bruksområdet.
13.00 avnjuter vi lunch på värdshuset
Ditt Skafferi i Högsjö.
14.00 bär det av mot Österåker och en
guidad visning vid Askö gruvor.
15.30 - Färd mot nostalgimuseet i
Österåker och där serveras också
eftermiddagskaffet.
16.15 beger vi oss åter mot Vingåker.

Den 9 juni firar
vi
Friluftsgudstjäns
t i Tallsätter
tillsammans med
kyrkan. Medtag
egen stol och fik
a.
Vi öppnar också
upp Tallsätters
skolmuseum kl.
11.00 för den
som vill se hur en
byskola kunde
se ut för drygt 10
0 år sedan.

Österåkers församling
Söndag 19 maj Sammanlyst till V.
Vingåkers kyrka kl.11.00 då vi firar
högmässa med konfirmation ledd av
Thore Rosenberg, Annalena Geiron
Widén och Emma Isacson
Söndag 26 maj kl 07.00 är det Friluftsgudstjänst och Gökotta vid Kalkbrottsutsikten med Göran Hallberg. Medtag
egen stol och kaffekorg.
Kristi Himmelfärdsdag 30 maj kl.
11.00 firar vi gudstjänst i församlingshemmet med Andreas Danielson och
Österåkers kyrkokör under ledning av
Carl-Henrik Gustavsson.

Söndag 2 juni kl. 11.00 är det högmässa i församlingshemmet med Gunilla
Drotz.
Söndag 9 juni kl. 11.00 firar vi traditionsenlig friluftsgudstjänst vid
Tallsätters skola med Lars Frisk, sång
av Österåkers kyrkokör och dragspel
av Carl-Henrik Gustavsson.
Söndag 16 juni kl. 18.00 är det gudstjänst i församlingshemmet med
Gunilla Drotz.

Kyrkokören övar torsdagar
kl. 19.00 - 20.30 i församlingshemmet.
Kontakta körledare Carl-Henrik Gustavsson 070-915
2015, carl-henrik.gustavsson@svenskakyrkan.se om
du vill börja i kören!
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