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Österåkers

JULMARKNAD
Lördag 7 dec kl 10–14 i gymnastikhallen

Försäljning av

• kaffe • hantverk • bröd • julblommor • pynt
• kransar • böcker • lotter m m

Gröt och skinksmörgås i skolan
• Musik i kyrkan 12.00 med Vingåker Windband

Välkommen önskar Sockenrådet!

Bokrelease
Carl Herman Runnström
- konstnär i Hulla
Alldeles nyligen publicerades en bok som
är speciellt intressant för oss som bor i
Österåker. Det är Eva och Lars Furborg
som skrivit om Carl Herman Runnström,
en framstående konstnär som bodde i Hulla, i den gård som numera kallas Bonns,
under åren 1958 - 1980.
Runnström, som växte upp på söder i
Stockholm, visste tidigt att han ville bli
konstnär. Han kom in på Valands konsthögskola och studerade sedan vidare i
Paris. Där blev han elev till Matisse.
Runnström åkte senare till Amerika, men
där tvingades han ge upp sin målarkarriär och för att försörja familjen arbetade
han som reklamtecknare. Men det var
konstnär han ville vara. Efter 20 år i USA
blev hans första utställning nersablad av
kritikerna och det dröjde länge innan han
ställde ut igen.
Men ett rött hus vid Öljaren gav honom
ny inspiration. Här kunde han bli den
konstnär han alltid velat vara. Tillsammans med sin andra hustru öppnade Carl
Herman sitt hem - inte bara för familj och
vänner – utan också för en amerikansk
avhoppare och en judisk flykting.
Boken om Carl Herman Runnström
kommer att finnas att köpa på Österåkers
julmarknad.
Egil Boräng

Traditionsenligt säljer vi från
Hembygdsföreningen vår årsskrift
vid julmarkanden den 7 november.
Medlemmar från föreningen finns
på plats om du har frågor om vår
verksamhet.
Det kommer även finnas kaffe och
hembakat fikabröd till försäljning.
Varmt välkomna
/Österåkers Hembygdsförening

Från Sockenrådet
Julmarknaden!
Just nu arbetar vi med planeringen av
Julmarknaden den 7 december. Vill du
sälja något på marknaden? Det finns fortfarande plats för flera försäljare. De som
anmält sig kommer att få ett informationsbrev en vecka före marknaden.
Vi vill också gärna ha hjälp med förberedelsearbetet. Om du vill göra en punktinsats är du varmt välkommen till Idrottshallen fredag den 6/12 klockan 17.00.
Då ska vi ställa i ordning. Även under
marknadsdagen välkomnar vi frivilliga

för olika uppgifter. Meddela undertecknad
tfn. 070-643 93 55.
Utkörning av Österåkersbladet 2020
Nu rekryterar vi personer som vill vara
med och köra ut bladet nästa år. Frivilliga
insatser är en förutsättning för att alla
sockenbor ska få en tidning i sin brevlåda.
Vid julmarknaden kommer det att finnas
en lista där du kan anteckna dig.
Slutligen vill Sockenrådet önska alla en
god Adventstid! Vi ses på Julmarknaden!
Egil Boräng

Byggplaner i bygden

Den 28 oktober bjöd Vingåkers kommun in ett antal byggföretag till en träff i idrottshallen i Österåker för att presentera de byggplaner som finns i Österåker, Läppe och Högsjö. På bilden ser vi Marie Gillstam och Åke Eriksson i diskusion med Hans Johansson
från Sjötorps hus om att bygga i Österåker.
Text och bild Egil Boräng.

Händer i Österåkers församlingshem
Söndag 17 november kl 11:00
Högmässa med Bo Lindkvist.
Torsdag 21 november kl 14:00
Torsdagscafé med Anki som arrangerar
frågesport.
Söndag 24 november kl 10:00 (OBS tiden)
Sammanlyst till Ekbackskyrkan
Ekumenisk gudstjänst med Annalena
Geiron Widén m fl

Torsdag 28 november kl 12:00
Grötlunch, Carl-Henrik Gustavsson
presenterar musik inför helgerna
Varje torsdag kl 19:00-20:00 är det
körövning med Österåkers kyrkokör.
Kontakta körledare Carl-Henrik
Gustavsson om du vill vara med.
Tfn 070 915 2015

Händer i Österåkers kyrka
Återinvigning av kyrkan
Under första advent är det äntligen dags
för återinvigning av Österåkers kyrka som
varit under renovering under en längre tid.
1 december kl 16:00 (OBS tiden)
Högmässa med Thore Rosenberg och
Biskop Johan Dalman. V. Vingåkers
och Österåkers kyrkokörer deltar under
ledning av Suzanna Rhodevi. Carl-Henrik
Gustavsson – orgel och Håkan Lander –
trumpet.

Lördag 14 december kl 18:00
Julkonsert med V. Vingåkers och Österåkers kyrkokör samt Baggetorps damkör,
Daniel Svenson – tenor, Carl-Henrik
Gustavsson – piano och Suzanna Rhodevi
som dirigent.
Söndag 15 december kl 11:00
Sammanlyst till Västra Vingåker.
Högmässa med Bo Lindkvist.

Lördag 7 december kl 12:00
Lunchmusik i samband med julmarknaden. Karin Sköld med liten brassorkester.
Söndag 8 december kl 18:00
Gudstjänst, Thore Rosenberg. Glada
Humlankören med Heléne Berggren
medverkar.
Manusstopp 8 december 2019
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