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Biskop Johan Dalman återinviger Österåkers kyrka efter den omfattande renoveringen hösten 2019
assisterad av kyrkvärdarna Peter Vogt och Lena Larsson. Foto: Egil Boräng.

Välkommen till kyrkan!
Lördag 14 december 18.00 Julkonsert
med Österåkers kyrkokör, Västra Vingåkers
kyrkokör, Baggetorps damkör, Daniel Svenson
– operasångare, Suzanna Rhodevi – körledare,
Carl-Henrik Gustavsson – orgel och piano
Söndag 15 december 11.00 Sammanlyst till
Västra Vingåkers kyrka. Högmässa, Bo Lindkvist
Söndag 22 december 18.00 Gudstjänst,
Annalena Geiron Widén
Julafton 24 december 11.00 Samling vid
krubban, Ma Oftedal. Solosång av Charlie
Sköld-Svenson
Juldagen 25 december 07.00 Julotta, Karl-Erik
Jansson. Solosång av Magnus Bosson, Österåkers kyrkokör under ledning av Carl-Henrik
Gustavsson
Söndag 29 december 11.00 Högmässa, Andreas
Danielson

Nyårsafton 31 december 15.00 Nyårsbön med
musik, Karl-Erik Jansson. Carl-Henrik Gustavsson - piano
Söndag 5 januari 11.00 Sammanlyst till Västra
Vingåkers kyrka. Högmässa, Bo Lindkvist
Trettondedag jul 6 januari 13.00 Familjegudstjänst, Karl-Erik Jansson. Hembygdsföreningen
ordnar julfest efteråt i idrottshallen. Medtag
tofflor!
Söndag 12 januari 11.00 Högmässa, Ma Oftedal
Söndag 19 januari 18.00 Gudstjänst, Ma
Oftedal
Varje torsdag kl. 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
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AKTUELLT FRÅN SOCKENRÅDET
Julmarknaden

Först ett varmt tack till alla, som hjälpte till
med att genomföra årets julmarknad i idrottshallen, i skolan och i kyrkan! Skolans elever
lade ut skyddspapper på golvet och många
frivilliga kom på fredagskvällen och ställde i
ordning. Under marknaden fick vi lyssna på fin
musik från elever i Vingåkers kulturskola. En
fiolgrupp spelade i idrottshallen och i kyrkan
framträdde en stor blåsorkester. Vi hade mer
än 20 marknadsstånd och ovanligt många
besökare.
Tack också till de företag som bidragit med
vinster i Sockenrådets lotteri: Provinsbutiken
och Cityhallen i Vingåker och Matpiraten i
Katrineholm.

Österåkersbladet

Ett andra tack vill Sockenrådet framföra till
alla, som under året kört ut Österåkersbladet!
Här är listan på dem som svarat för utkörningen
en eller flera gånger under 2019:
Anne-Marie och Pelle Vogt, Helena och Egil
Boräng, Hans och Monika Eriksson, Gittan
Axberg och Mårten Gjötterberg, Maud och
Palle Tillman, Monica och Kurt Widén, Sören
och Ann-Christin Berglind, Leif Anghammar

och Elisabet Jonsson, Gunnel Larsson och
Viola Larsson, Karin Bonnevier och Cees van
den Meulen, Ylva och Kenneth Eliason, Ingrid
Hultgren och Sara Finnberger, Peter Bohlin
och Katarina Jonsson, Ann-Christin och Johan
Hartman, Maggie Helin och Rolf Pettersson,
Anita och Arne Andersson, Gunborg och Sigvard
Andersson, Ing-Mari och Anders Frössevi, Lena
och Göran Olsson, Ewa och Björn Sköld, JanAnders Nyberg, Sara-Greta och Per Carlstedt,
Brunhilde Artus och Ola Malmkvist. Nu ska
listan för nästa år fyllas med namn. Vill du vara
med och köra – hör av dig!
Naturligtvis vill Sockenrådet också tacka våra
redaktörer, Eva Lidén och Fredrika Hultgren
och vår tryckare Roland Andersson, som varje
månad ser till att det finns ett Österåkersblad att
distribuera.
Jag hoppas att alla vet att den som önskar kan
få Österåkersbladet som pdf-fil, direkt till sin
mailadress. Kontakta i så fall undertecknad.
Slutligen vill Sockenrådet önska alla Österåkersbor och fritidsboende
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR!
Egil Boräng

Den preliminära utgivningsplanen ser ut så här:

Elever från Vingåkers kulturskola underhöll med fin fiolmusik på julmarknaden. Foto: Eva Lidén

Lindberga by – här kan du
bo och leva när du blir äldre!

Lindberga by med nybyggnad av gemenskapsboende med servicelägenheter och servicecenter för Österåker på
kommunens mark mellan skolan och
församlingshemmet. Visionsskissen är
gjord av arkitekten Kerstin Åkerstedt.

Bli medlem i Lindberga by
ekonomisk förening
Medlemsinsats 1 500 kr

Föreningen ska verka för att:

När skötsel av hus och trädgård blir övermäktigt och när ensamhet och otrygghet
känns skrämmande kan ett gemenskapsboende vara ett alternativ.
Vi tar saken i egna händer och bygger
ett boeende som du ser ett förslag till på
bilden. Där kan vi umgås och ta hand om
varandra och få den livskvalitet vi önskar.
Nu startar vi en ekonomisk förening som
ska arbeta för att förverkliga boendet.

• utveckla och driva olika boendeformer, i
första hand gemenskapsboende för äldre

Gunnel Larsson informerar intresserade österåkersbor om Lindberga by. Foto: Eva Lidén

Kontakter

• göra bygden attraktivare för alla

• utveckla och driva lösningar inom service
och energiområdet
• bevaka frågor som rör infrastruktur och
företagande i Österåker

• arbeta för ett utökat kulturutbud i bygden

• allmänt verka för en positiv befolkningsutveckling i Österåker
Gunnel Larsson 073-096 24 95
gunnel.e.larsson@hotmail.com

Åke Eriksson 0151-302 16, 076-773 06 88
eriksson.enebo@outlook.com
Anmäl intresse för att kunna påverka din
framtid till bokvaribyn@gmail.com
Du kommer att få en faktura på medlemsinsatsen.

HEMBYGDSFÖRENINGEN

KULTUR I ÖSTERÅKER

Välkomna till den traditionella julfesten
i idrottshallen som hembygdsföreningen
och församlingen ordnar Trettondedag
jul 6 januari efter gudstjänsten som
börjar kl 13.00. Där väntar dukade bord
med saft och kaffe samt dans kring granen. Tomten kommer med godispåsar
till alla barn.

Slädfärd i Österåker 28 december med
första åket från Församlingshemmet
kl 17.00. Vid barmark häst och vagn.
Bindande anmälan till Göran Olsson
070- 939 03 19 senast den 22 december.

Julfest

Slädfärd

Österåkers Hembygdsförening bjöd på tackfest
så att föreningen samma vår fick en egen
hemsida. De årliga programmen har innehållit allt från gökotta till kyrkogårdsvandring.

Fredagen den 22 november kunde 30
av bygdens vänner komma in från mörker och dimma för att njuta av ljus och
värme, god mat och trevlig underhållning.

Årsskrifterna har blivit innehållsrika och
Österåkersbladet, Katrineholmskuriren och Sörmlandsbygden har innehållit
många intressanta djupdykningar i Österåkers gårdar signerade Arne Westberg.

Alla frivilligarbetare brukar ju bjudas på en
årlig tackfest i höstrusket. I år fanns ännu
en anledning. Den tidigare ordföranden och
eldsjälen Arne Westberg skulle föräras Sveriges Hembygdsförbunds Hedersnål med lagerkrans. En mycket välförtjänt utmärkelse.

Den goda maten hade tillagats av Barbro
Jordell och Lena Olsson för vilken de avtackades med var sin blomma. För kvällens
underhållning svarade Daniel Svenson, för
kvällen i egenskap av trubadur, och avtackades
även han med en blomma för sin vackra sång.
Text och foto: Maggie Helin

På årsstämman i mars 2002 blev Arne vald
till föreningens ordförande och har sedan
dess varit en stor tillgång för bygden. Arne
var redan då redaktör för årsskriften och nu
ordnade han tillsammans med Sölve Mård

Föreningens nuvarande ordförande sedan 2018, Göran Olsson, fäste hedersnålen på Arnes kavajslag
och överlämnade det inramade hedersbeviset.

Manusstopp 12 januari

Utgivare av Österåkersbladet är Österåkers sockenråd: Egil Boräng 070-643 93 55
egil.boraeng@swipnet.se Redaktion: Fredrika Hultgren och Eva Lidén
E-post: osterakersbladet@hotmail.com
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