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Rafael och Ellika i solen vid Valltratorp. Foto: Egil Boräng

Studerande på Musikhögskolan i Stockholm
undervisas från Österåker

den gröna vågen, att flytta ut på landsbygden och att göra uppror mot nedrustningen
av glesbygden. För att få ihop ekonomin
jobbade hon på bland annat ljusfabriken.

I idylliska Valltratorp i Österåker fritidsbor
Ellika Frisell och Rafael Sida. De är båda
musiker och har gjort synnerligen uppskattade framträdanden vid Österåkers musikfester.

Det var i Delsbo, en bygd med en stark spelmanstradition, som Ellika upptäckte folkmusiken. Det fanns en fiol i huset där hon
bodde och där började hon i ”livets skola”
som spelman. Hon spelade till folkdanslaget
och turnerade med ett gammeldansband.
Men hon hade ingen formell musikutbildning. Malungs folkhögskola, som hade en
folkmusiklinje blev det första steget på den
vägen.

Ellika är också lärare i folkmusik vid
Musikhögskolan i Stockholm och under
rådande förhållande är det distansundervisning som gäller. De studerande får läxor att
öva på och sedan spelar de upp för Ellika
som ger återkoppling på det hon hört och
sett. Möten med grupper klaras också av via
internet.
Ellikas väg till att blir folkmusiker var långt
ifrån spikrak. Hon gick i Adolf Fredriks
musikklasser i Stockholm men avbröt sina
gymnasiestudier och flyttade till Delsbo i
början på 1970-talet. Då handlade det om

Ellika hade alltid tyckt om att undervisa och
så småningom växte tankarna att utbilda sig
till lärare i folkmusik. Men att komma in på
utbildningar som ledde dit krävde oerhört
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mycket arbete. Det handlade om att öva 6–8
timmar per dag och därutöver leda studiecirklar och helgkurser. Via Stockholms Musikpedagogiska Institut nådde hon sitt mål.

slagverkare inom rock, jazz och världsmusik med rötter i Mexiko. Han kom till Sverige redan på 1970-talet tillsammans med en
grupp för att turnera.

Sedan många år tillbaka undervisar Ellika
halvtid på Musikhögskolans folkmusikaliska linje. Den andra halvan av sin tid ägnar
hon åt turnera med olika folkmusikgrupper.
Det var i ett sådant sammanhang som hon
träffade sin sambo Rafael, en trummis och

När tiderna normaliserats ser vi fram emot
att få höra mera av Ellika och Rafael i
Österåker.
Egil Boräng

AKTUELLT FRÅN SOCKENRÅDET
vi kan genomföra två evenemang.
Sedan får vi se om det blir möjligt.
Sockendag med musikfest den 1 augusti

Våren har kommit också detta år. Lärkorna
drillar och tranorna spatserar på fältet utanför fönstret. Så långt är det sig likt. Men i
övrigt är det en annorlunda vår. Inte mycket
är som det brukar vara och vi vet att det
beror på en sak – Corona. Mycket sorg och
oro har den pandemin fört med sig. Och
presskonferensen med Folkhälsomyndigheten varje dag klockan 14 har blivit en fast
hållpunkt i TV.
För Sockenrådets verksamhet har pandemin
inneburit att vi ställt in Sockenstämman som
vi skulle haft den 18 april. Detsamma gäller
för det traditionella Valborgsmässofirandet.
För första gången på många, många år blir
det inget vårtal och inga vårsånger på kullen
vid Församlingshemmet. Vi får inte samlas
till ett sådant evenemang av naturliga skäl.
Vad har vi då framför oss? Hur blir det
i sommar? Det vet vi inte. Men Sockenrådet kommer att planera som om

I år firar Sockenrådet sitt 10-årsjubileum
och det vill vi uppmärksamma. Det blir på
Sockendagen, som går av stapeln den första
lördagen i augusti, i år den 1 augusti. Dagen kommer preliminärt att innehålla den
stora byakampen, käpphästhoppning och
musikfest i kyrkan. Alla som medverkar i
musikfesten ska ha någon form av anknytning till Österåker, som fast- eller sommarboende, genom släktskap eller på annat
sätt.
Skördemarknad vid Lindberga
Nostalgimuseum den 12 september
Det har kommit flera företag till Österåker
som arbetar med produktion av grönsaker
och andra matvaror. Därför vill vi i samverkan med Nostalgimuseet försöka skapa en
mötesplats med försäljning av skördealster
och hantverk den 12 september.
Detta är vad vi planerar inför sommaren och
tidig höst. Vi hoppas att dessa två arrangemang ska vara möjliga att genomföra.
Så önskar vi att ni alla ska ta väl hand om
varandra i dessa oroliga tider.
Med varma vårhälsningar från Sockenrådet!
Egil Boräng

Välkommen till
kyrkan!
Söndag 26 april 18.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Söndag 3 maj 11.00
Högmässa
Söndag 10 maj 18.00
Gudstjänst, Per Skogfeldt
Söndag 17 maj 11.00
Högmässa, Andreas Danielson
Restriktioner till följd av Coronavirus:
I kyrkan firar vi gudstjänst som vanligt dock
utan efterföljande kyrkkaffe. Torsdagscaféer
och soppluncher i församlingshemmet är
inställda tills vidare. För aktuell information
se hemsidan www.svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Senaste nytt från
arbetsgruppen

Glädjande nyheter i Corona-tider!
Lindberga by har sex medlemmar som
satsat 10 000 kr var vilket gör att vi nu
kan ansöka hos Boverket för ett projektbidrag och processen för byggnation
kan gå vidare.
Idag finns det 11 medlemmar i Lindberga by ekonomiska förening och det
är hög tid för dig som tidigare visat intresse att göra slag i saken och bli medlem i föreningen.
Du sätter in 1500 kr på konto 93 379
495-0 på Sörmlandsbanken eller Swish
123 239 28 35.
Glöm inte att skriva ditt namn!

I Coronatider har vi beslutat att inte
öppna vår handelsträdgård i år. I och med
detta avslutar vi också vår nästan 20-åriga
verksamhet på Äppelgården. Tack kära
trädgårdsvänner för alla fina upplevelser
och alla goda trädgårdssamtal. Beroende
på hur Coronaläget utvecklas kommer vi
kanske att ha öppet för viss utförsäljning.
Vänliga hälsningar
Eva och Per

– en bra bit av Sörmland!

070-734 30 40 • 070-535 37 10

Hälsningar från ”Husgruppen” genom
Gunnel Larsson

VINJETT: LOTTA FROST

Vi avvecklar vår verksamhet

Det finns en okänd medlem och vi
ber dig som betalat att höra av dig till
Åke Eriksson 076 773 06 88 eller till
Gunnel Larsson 073 096 24 95.

Österåkers Skolhusekonomiska förening …

Inställd trädgårdsdag
Tyvärr måste vi av kända skäl
ställa in årets trädgårdsdag vid
församlingshemmet. Vi tar nya tag
och återkommer nästa år, närmare
bestämt lördagen 15 maj 2021.

… har städdag vid skolan lördagen
25 april kl 10.00–14.00. Ta med
kratta, spade och en trädgårdssax.
Föreningen bjuder på fika.

Österåkers hembygdsförening

Med vänlig hälsning från styrelsen

Här hittar du mer information om Österåkersbygdens friskola:
www.osterakersbygdensfriskola.se
Ovädret 2 april var bland det häftigaste som Maggie Helin och Rolf Petterson upplevt på Nydala.
Regn, hagel och snö i kulingvindar. Strömavbrott på sammantaget fem timmar fick dem att tända
vedspisen och njuta av värmen och brasans sprak. Text och foto: Maggie Helin.

Manusstopp 10 maj
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