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Nya vänskapsband knöts över Öljaren
Mellan Julita och Österåker har det rått viss rivalitet, kanske mest på grund
av att våra möten skett på fotbollsplanen. Detta till trots byggdes en bro över
Öljaren när kyrkokörerna samsades till mässan i Julita kyrka den 6 oktober.
Österåkers kyrkokörs kantor och körledare Carl-Henrik Gustavsson är
uppvuxen i Julita. Det är på Julita kyrkas orgel han lärt sig bemästra detta
svåra instrument till fulländning.
Nu räcker inte tiden till för CarlHenrik att vara engagerad i båda kyrkorna, men en idé om en gemensam
körmässa i Julita kyrka föddes.
Körerna har i höst träffats och samövat sex verk som nu framfördes under söndagens mässa.

Mässan leddes av Charlotta Frondelius
och predikade gjorde stiftsadjunkten
Magdalena Öhrling. Kyrkan blev fullsatt och efteråt bjöds alla in på kyrkkaffe i Klockargården med gott hembakat av Centerkvinnorna.Vi hoppas
på fler gemensamma körtillfällen.
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Välkommen till Österåkers församlingshem
GUDSTJÄNSTER
Söndag 13 oktober 11.00 Högmässa, Thore Rosenberg. Sång av
Österåkers kyrkokör under ledning
av Carl-Henrik Gustavsson. Skördeauktion.
Söndag 20 oktober 18.00 Gudstjänst, Annalena Geiron Widén.
Efteråt (19.15) nomineringsmöte till
Österåkers församlingsråd.
Söndag 27 oktober 11.00 Högmässa, Karl-Erik Jansson.
Söndag 3 november 18.00 Minnesgudstjänst med ljuständning,
Thore Rosenberg, Carl-Henrik Gustavsson med Österåkers kyrkokör.
Söndag 10 november 18.00 Gudstjänst, Andreas Danielson.
Söndag 17 november 11.00 Högmässa, Bo Lindkvist.
BIBELSAMTAL
Onsdag 16 oktober 18.30 Bibelsamtal med Karl-Erik Jansson.
Onsdag 6 november 18.30 Bibelsamtal med Karl-Erik Jansson.

CAFÉ
Torsdag 17 oktober 14.00 Torsdagscafé Barbro Jordell, med skivor till kaffet.
Torsdag 24 oktober 14.00 Torsdagscafé Thore Rosenberg, min
tid som polispräst.
Torsdag 7 november 14.00
Torsdagscafé Ola Malmkvist,
Beatles i Hamburg.
Torsdag 14 november 14.00
Torsdagscafé Lena och Göran
Olsson om sin Amerikaresa.
SOPPLUNCH
Torsdag 31 oktober 12.00 Sopplunch Samtal kring soppan.
ÖPPET HUS PÅ KYRKOGÅRDEN

Allhelgonadagen fredag 1
november 13.00–17.00 Öppet
hus med kaffeservering i kapellet på kyrkogården
Alla helgons dag lördag 2
november 11.00–17.00 Öppet
hus med kaffeservering i kapellet på kyrkogården

Varje torsdag 19.00–20.30 är det körövning med Österåkers kyrkokör. Kontakta körledare Carl-Henrik Gustavsson om du vill börja i kören. Telefon: 070-915 20 15

Aktuellt från SOCKENRÅDET

Lokalekonomisk analys för Österåker
Som ett led i Vingåkers kommuns
satsning på orterna utanför tätorten
har vi fått en Lokalekonomisk analys
som SCB gjort för distriktet Österåker. Distrikt är det som tidigare
kallades socken, ett gammalt namn
som vi behållit i vårt sockenråd.
Ursprungligen var socken ett namn
på landsortsförsamlingar i Sverige.
Socknen hade en sockenkyrka, styrdes av sockenstämman och var en
föregångare till dagens kommuner.
Så har det varit i Österåker.
Trots att socknen inte längre är
en aktiv administrativ enhet har
sockenindelningen än idag många
tillämpningar, bland annat som registreringsenhet i historiska arkiv
och den ligger till grund för de distrikt som inrättades i Sverige 2016.
Österåkers distrikt är samma område
som den gamla socknen. Det är en
fördel eftersom det gör det möjligt
att jämföra olika sifferuppgifter långt
tillbaka i tiden.
I SCB:s statistik kan man se att antalet Österåkersbor minskat från 2009

då det var 723 personer folkbokförda
här till 2018 då vi var 671. Den lägsta siffran under de åren var 2017 då
antalet var 654. 2018 ökade invånartalet alltså med 17. År 2018 var det
en nettoinflyttning av barn och personer i åldrarna 35–40 år. Det finns
ett överskott av män i Österåker, 351
jämfört med 320 kvinnor.
Beträffande bostäderna i socknen/
distriktet så bor 154 i lantbruksfastigheter och 496 i småhus. Det är
326 personer av socknens invånare
som förvärvsarbetar. Många arbetspendlar, de flesta till Katrineholm
(109) och Vingåker (90) men också
till Örebro (11). 70 personer har sitt
förvärvsarbete i socknen. En intressant uppgift i statistiken är antalet
registrerade företag. Cirka 90 företagare finns i bygden. Det är många i
en befolkning på 671!
Det är några glimtar ur SCB:s analys. Om du vill ha detta dokument,
hör av dig, så skickar jag det via
e-post!

Egil Boräng

Aktuellt från SOCKENRÅDET

Utkörning av Österåkersbladet 2020
Även om man kan få Österåkersbladet i digital form vill de flesta ha
tidningen i sin brevlåda. Distributionen sker med hjälp av frivilliga krafter. Vår ambition är att ha så många
medarbetare som kör ut bladet, att
man bara behöver köra en gång
per år. Det är två utdelningsrundor,
som omfattar den södra respektive
norra delen av socknen. För varje
tur finns det karta och vägbeskrivning. Flera har berättat att utkörning
av Österåkersbladet är ett roligt sätt
att lära känna nya delar av bygden.
Välkommen att vara med och distribuera! Hör av dig!
Sockenrådet önskar en bra fortsättning på hösten genom
Egil Boräng

Möte för företagare

Sockenrådet har då och då inbjudit
socknens företag för information
och utbyte av erfarenheter. Nu är
det dags igen. Måndag den 11 november klockan 19.00 inbjuder vi
företrädare för alla företag som är
registrerade i Österåker till en träff
i skolans matsal. I den lokalekonomiska analys som SCB tagit fram
kan man se att det finns cirka 90
företag i socknen. Ni är alla varmt
välkomna! Vi vill gärna informera
om och diskutera Vingåkers kommuns satsningar på landsbygden och
Österåkers lokala utvecklingsplan.
På vilket sätt kan Sockenrådet och
bygdens företag samverka? Anmäl
er gärna före den 6 november så vet
vi hur mycket fika vi ska göra i ordning.
Julmarknad lördag den 7 december
Tiden går fort och om mindre än två
månader har vi Österåkers traditionella julmarknad, som i år äger rum
lördagen den 7 december. Det är
alltså dags för den som vill sälja något på julmarknaden att anmäla sitt
intresse till undertecknad. egil.boraeng@swipnet.se tfn 070-643 93 55.
Vi vill också gärna ha hjälp med
förberedelsearbete inför marknaden.
I sockenrådet är vi inte tillräckligt
många för att klara allt. Därför efterlyser vi frivilliga krafter som vill
hjälpa till med arrangemanget. Vi
brukar ha roligt när vi arbetar tillsammans, så hör av dig om du vill vara
med och jobba, mycket eller lite!

HEMBYGDSFÖRENINGEN

Österåkers folkdräkt
För dig som är intresserad av
Österåkers folkdräkt träffas vi i
Österåkers församlingshem onsdagen
23 oktober kl. 18.00 för att bland
annat inventera dräkter i bygden.
Lena Olsson 070-943 80 01
lenaolssonbia@gmail.com
Gunnel Avenstedt Pettersson
073 -701 62 17
gunnelvannala@hotmail.com

Städdag vid församlingshemmet
lördag 26 oktober kl 10.00
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