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2018 års vinnare i den stora Byakampen, Säby. Foto: Egil Boräng
Marknadssäljare
Som framgår av särskild annons är det
Sockendag den 3 augusti. Käpphästhoppningen återkommer men eftersom
kyrkan renoveras kan vi inte ha någon
lunchkonsert. Vill du vara med och
sälja är du mycket välkommen. Vi vill
gärna ha flera försäljare. Anmäl dig till
undertecknad.
Nyinflyttad till Österåker?
Vid Sockendagen vill vi uppmärksamma dem som flyttat till Österåker sedan
sommaren 2018. Detsamma gäller de
ungdomar i socknen som fyllt eller
fyller 16 år under året. Om något av
detta gäller dig, hör av dig och kom till
Sockendagen. De som möter upp får en
tröja med en bild på Österåkerskorpen.
Den stora byakampen
Förra året var det Säby som fick med

sig det fina vandringspriset hem.
Vilken av socknens byar får ta med
sig skylten efter årets byakamp? Börja
redan nu att sätt ihop ett eller flera lag
från er by. En snabb sammanfattning
av tävlingsreglerna:
Det är fem grenar i tävlingen och fem
medlemmar i varje lag. Laget utser
en som tävlar i varje gren. Byn får ta
in släktingar och goda vänner om det
är svårt att få ihop ett komplett lag. I
laget ska det finnas ett barn 0–12 år,
en ungdom 13–25 år, en vuxen, 26–65
år, en pensionär och en fritidsboende.
En person kan uppfylla flera av kriterierna, t ex samtidigt vara ungdom och
fritidsboende. Vill du ha detaljerade
tävlingsreglerna? Hör av dig!
Sockenrådet önskar er sköna
sommardagar i Österåker!
Egil Boräng

I Österåkers församling
Söndag 21 juli kl. 11.00 firar vi gudstjänst med Göran Hallberg och Göran
Olsson på klarinett. Vi delar ut Kulturpriset och samlas för sill-lunch efter
gudstjänsten
Söndag 28 juli kl. 18.00 är det kvällsmässa med Gunilla Drotz och musiker
Carl-Henrik Gustavsson.
Söndag 4 augusti kl. 18.00 samlas vi
för gudstjänst, åter igen med Gunilla

Drotz och musiker Carl-Henrik Gustavsson.
Söndag 11 augusti kl. 18.00 håller
Gunilla Drotz i kvällsmässan tillsammans med musiker Suzanna Rhodevi.
Söndag 18 augusti kl. 18.00 bjuder vi
in till musikgudstjänst med Carl Henrik Gustavsson på piano och
Thore Rosenberg.

Österåkers kyrka är stängd för renovering och därför firar vi Gudstjänster och mässa i
församlingshemmet (Gamla prästgården).
Varmt välkommen på återinvigning av kyrkan den första advent 2019.

Årets ÖISare 2017
Nyligen har Rolf Pettersson fått utmärkelsen ”Årets ÖIS:are 2017” med följande
motivering:
”För ett hårt och målmedvetet arbete
med ansökningar till såväl kommun som
idrottsförbund, med målet att få igång
Hagby IP i full funktion.
För att förverkliga den vision om ett
aktivt Hagby som formulerades redan
2016 i och med fotbollens återuppstart
har årets pristagare oförtrutet arbetat med
att ta kontakter, ta in offerter och skriva
ansökningar under 2016 och 2017.
Allt det jobb denna person lagt ner gör valet av 2017 års Årets ÖIS:are till en enkel
affär: stort grattis Rolf Pettersson – Årets
ÖIS:are 2017!”
Österåkersbladet gratulerar!

Rolf Pettersson är årets ÖISare med
vimpel och tennstop. Foto: Egil Boräng.

Sommar med Hembygdsföreningen
Danskväll i Hembygdsgården med
Per Gunnars Orkester.
24 juli från kl.18.00 – 22.00
Kom och prata hembygd med oss på
Sockendagen den 3 augusti. Vi
står utanför idrottshallen kl. 10 - 14.

Kyrkogårdsvandring i Österåker
den 7 augusti kl. 19.00.
Remmalag med familjen Olsson
och deras Nordsvenska hästar den 8
augusti.
Anmälan direkt till fam. Olsson på
0709-39 03 19.

Resa i hembygden – 8 september
I ett samarbete mellan bygdeföreningarna i Vingåker, Österåker och Högsjö genomför vi i september 2019 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 - detta
är ett resultat. Vi vänder oss alltså till
alla intresserade, ung som gammal,
medlem eller ej! En spännande och
intressant upplevelse utlovas men antalet
platser är begränsade, så boka i tid.

08.15 –Avfärd mot marmormuseet i
Marmorbyn.
09.30 – Vidare mot Viala hembygdsgård
för förmiddagskaffe.
10.45 – Färd mot Högsjö bruk och
guidad vandring i bruksområdet.
13.00 – Lunch på värdshuset, Ditt
Skafferi i Högsjö.
14.00 – Färd mot Österåker och en
guidad visning vid Askö gruvor.
15.30 – Färd mot nostalgimuseet i
Österåker och eftermiddagskaffe.
16.15 - Åter mot Vingåker

Priset för resan är 300 kr/person. Då
ingår lunch, inträden, kaffe, buss och
guider. Anmälan till V. Vingåkers
hembygdsförening 070-3762138 (Lars)
eller 0760-450472 (Åke) senast 15
september. Avgiften betalas in på bg
5848-4338 eller swish 123 668 58 46
senast 19 september. Mer information
finns på på hemsidan:
www.hembygd.se/vastra-vingaker

Sveriges Hembygdsförbund
Hembygdsrörelsens består av 2050
föreningar med en vision om en levande
hembygd öppen för alla. Vår idé handlar
om att ta tillvara och levandegöra naturoch kulturarvet, från Treriksröset i norr
till Smygehuk i söder. Här hittar du
fakta om hembygdsrörelsen, vår organisation och medlemskapet i Sveriges
Hembygdsförbund:
www.hembygd.se samt på facebook:
Vingåkers hembygdsförening.

Resplan
08.00 – Samling vid Västra Vingåkers
kyrka.

VÄLKOMNA!

Österåkers Sockendag
Varmt välkommen till Sockendagen
Lördag den 3 augusti
vid Österåker skola
Första lördagen i augusti samlas vi
som vanligt till sockendag med marknad, välkomnande av nya sockenbor
och för att kora vinnarna i årets
upplaga av byakampen.
Under dagen serveras kaffe, wraps
och förfriskningar.

Program
10.00 - 14.00 – Marknad vid gräsmattan framför skolan.
10.00 – Clear round – käpphästhoppning. Käpphästar finns att låna.
11.30 – Välkomnande av nya Österåkersbor och de ungdomar i socknen
som fyllt 16 år och därmed har rösträtt i Sockenrådet.
12.30 - 14.00 – Den stora byakampen.
Arr: Österåkers Sockenråd

LINDBERGAS NOSTALGIMUSEUM
i vackra Österåker, invigs den 3 augusti.
Klockan 14:30 klipps bandet.
Veteranbussar går från Torget i Katrineholm kl. 13.30, 14.30 & 15.30.
Vi kommer att ha levande musik och bjuder barn på glass och godisregn.
VÄLKOMMEN till oss för en stunds nostalgi där vi visar Er lite av 1930,
-40 & -50 talet.
Sören 070 - 59 59 937 Eva 070 - 35 87 700
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