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Österåkers kyrkokör, V Vingåkers kyrkokör och Baggetorps damkör tillsammans med
solist Daniel Svenson, till höger, den 14 december. Foto: Rolf Petterson.
Julkonserter med stående ovationer

Lördagen den 14 december och söndagen
den 15 december bjöds på två bejublade
julkonserter i Österåkers och V Vingåkers fullsatta kyrkor.
De samtränade körerna var Österåkers
kyrkokör, V Vingåkers kyrkokör och
Baggetorps damkör. Som uppskattad
solist framträdde tenoren Daniel Svenson.
Välbesökt julotta i Österåkers kyrka

Den traditionella julottan i Österåkers
kyrka är ju numera framflyttad en timme
till kl 07.00. Möjligtvis är detta en bidragande orsak till att så många trotsade dis
och dimma och tog sig till kyrkan som
fylldes till i stort sett sista plats.
Förutom att sjunga med i de sex julpsalmerna och lyssna till julevangeliet kunde
besökarna njuta av Österåkers kyrkokör
som framförde fem stämningsfulla sånger

För arrangemanget svarade Carl-Henrik
Gustavsson som också ackompanjerade
på såväl orgel som flygel. Körerna dirigerades av Suzanna Rhodevi.
Att döma av de långa stående ovationerna
var konserterna mycket uppskattade.

under ledning av Carl-Henrik Gustavsson. Denne svarade också för vackert
ackompanjemang på såväl orgel som
flygel.
Julottan avslutades som sig bör med
Adams Julsång. Som solist skapade Magnus Bosson tillsammans med
kyrkokören en värdig avslutning på en i
övrigt stämningsfylld julotta.
Text: Maggie Helin

Österåkers kyrka

Församlingshemmet

Söndag 19 januari kl. 18:00
Gudstjänst med Ma Oftedal och
Annalena Geiron Widén.

Torsdag 30 januari kl. 12:00
Sopplunch.

Söndag 26 januarikl. 11:00
Sammanlyst till V. Vingåkers kyrka.
Ekumenisk mässa med Thore Rosenberg
och Enrique Diaz.
Söndag 2 februari kl. 18:00
Gudstjänst med Andreas Danielson och
Annalena Geiron Widén.
Söndag 9 februari kl. 11:00
Högmässa med Karl-Erik Jansson.
Söndag 16 februari kl. 18:00
Gudstjänst med Thore Rosenberg och Ma
Oftedal. Avtackning av diakon Annalena
Geiron Widén som fått en tjänst i Kumla
församling.

Onsdag 5 februari kl. 18:30
Bibelsamtal med Karl-Erik Jansson.
Torsdag 6 och 13 februari kl. 14:00
Torsdagscafé.

Varje torsdag kl. 19:00–20:30 är det
körövning med Österåkers kyrkokör,
terminsstart 30 januari.
Kontakta körledare Carl-Henrik
Gustavsson om du vill börja i kören.
Telefon: 070- 91 52 015
Varmt välkommen!

Under ekumeniska böneveckan 20–26 januari firar vi tillsammans med frikyrkorna morgonbön 09:00 måndag–lördag, onsdag kväll 19:00 veckomässa,
fredag 18:00 till lördag 09:00 bönenatt, allt i Västra Vingåkers kyrka.
Fotoutställningen ”Det vackra i det lilla” av diakonstudent Elin Sönnerfors
finns i kyrkan under veckan, som avslutas med en ekumenisk mässa.

En livsdröm förverkligas i Grövsbol
Johanna König-Schwindt
och Martin HolmbergSchwindt framför sitt
vackra hus vid Bergsätters
gård. Foto: Egil Boräng.

Den som åkte genom Grövsbol runt 2006
kunde se att där uppfördes ett hus med
fantastisk utsikt över sjön Låttern. Det
var Martin Holmberg-Schwindt som
förvärvat marken från Låttra gård. Huset
som byggdes smälter fantastiskt väl in i
omgivningen och det är inspirerat av ritningarna till en gård i Närke från 1700-talet. Bostaden uppfördes av Sjötorps bygg,
ett företag med sina rötter i Österåker. Att
Martin hamnade i Vingåker berodde på
att han var med i ett jaktlag med anknytning till Sävstaholms gård och han gillade
det sörmländska landskapet, med åker,
skog och sjö.
Genom sitt arbete i Stockholm hade Martin begränsade möjligheter att bo permanent i sitt fantastiska hus. Men för ett och
halvt år sedan började de hända saker.
Några små lurviga shetlandsponnysar
gick och betade i hagarna och det tillkom
snart en hönsgård och ett kaninhägn. Den
drivande personen i denna nya inriktning
var Johanna König-Schwindt, gift med
Martin sedan sommaren 2018.
Johanna och Martin träffades av en
händelse på Café Ritorno i Stockholm
och började samtala. När Martin talade
om sin gård i Österåker kunde Johanna
berätta att där hade hon släkt och hon
hade till och med en Österåkersdräkt.

Denna första bekantskap ledde alltså till
att de så småningom blev ett par. Johanna
kunde nu förverkliga en livsdröm, att bo
på landsbygden, och bestämde sig för att
flytta från radhuset i Solna till i Österåker. Hon är utbildad F-6 lärare och fick
direkt en lärartjänst på skolan i Marmorbyn där hon nu jobbar. Johanna är skriven
i Vingåkers kommun och menar att det är
en principsak att betala skatt där man bor
och arbetar.
Martin har fortfarande mycket av sitt arbete förlagt till Stockholm men kan också
jobba en del på distans. Han berättar att
bredbandet i Österåker faktiskt fungerar
bättre än det gör i Solna. Så mycket han
kan är han i Österåker och jobbar med allt
det som finns att ta tag i på en gård.
Martin och Johanna uppskattar att
Österåker är en aktiv bygd och upplever
att det finns ett stort kontaktnät mellan
människor. De har noterat hur mycket
praktisk kunskap det finns hos människor
som är uppvuxna på landsbygden. De
skulle önska att det fanns någon form
av verksamhet, en ”Levande Verkstad”,
där denna erfarenhet kunde föras vidare.
Något att fundera på framöver!
Text: Egil Boräng

Österåkersbladet inför 2020
Annonsering

Utkörning av bladet

Du vet väl att du kan annonsera i Österåkersbladet? Den tryckta upplagan ligger
på drygt 500 exemplar och distribueras
till alla hushåll i socknen. Dessutom är
det runt 130 personer som får bladet via
mail som pdf-fil. Här är den aktuella
prislistan för annonser.

Även detta år är det många som ställer
upp och kör ut Österåkersbladet. Men
ännu har vi inte fyllt listan för andra
halvåret 2020. Om du vill vara med, hör
av dig.
Med varma hälsningar från Sockenrådet!

u Föreningsinformation
25 kronor/spaltcentimeter

Egil Boräng

u Annonser från privatpersoner
25 kronor/spaltcentimeter
u Annonser från företag
50 kronor/spaltcentimeter

Lindberga Nostalgimuseum
Öppettider våren 2020:
Följande lördagar fram till och med 1
maj mellan klockan 14:00 – 18:00
11 och 25 januari, 8 och 22 februari, 7
och 21 mars samt 18 april.
VÄLKOMMEN

För information och gruppbokning
ring eller mejla:
Sören Berglind 070–59 59 937
soren.berglind@telia.com
Eva Törnvall 070–35 87 700
tornvalleva@gmail.com
Lindbergas Nostalgimuseum
https://www.facebook.com/
groups/2327722714162264/
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