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Våren står i full blom. Buketten med hägg, gullviva,
pärlhyacint och tulpaner kommer från Maggie Helin i
Grövsbol. Haren skuttar glatt runt i trädgården och tar
sig ett smakprov av allt som serveras.

Från Sockenrådet
Vi lever i en orolig tid. Mycket av det vi planerar
ställs in eller skjuts upp. I förra numret av Österåkersbladet uttryckte vi en förhoppning om att kunna
genomföra Sockendag och musikfest den 1 augusti.
Nu står det klart att detta inte är möjligt på grund av
förbudet att samla mer än 50 personer. Även om denna restriktion skulle hävas är det för osäkert att dra i
gång förberedelsearbetet. Det kommer inte heller att
vara någon annan sommarmusik i Österåkers kyrka
vilket direkt påverkar vår planerade musikfest. Det
blir en annorlunda sommar.
Skördemarknad vid Lindberga Nostalgimuseum
Hur pandemiläget är i höst kan ingen veta. Men vi
hoppas att kunna genomföra Skördemarknaden som
planerat den 12 september. Kanske kan vi då också
arrangera Byakampen och den uppskjutna sockenstämman. Detta återkommer vi till.

Information från biblioteket i Vingåker
Från biblioteket i Vingåker har vi fått ett mail med
följande innehåll:
Digitala vänner i Vingåkersbygden
Vill du lära dig mer om den digitala världen tillsammans med andra? Digitala vänner i Vingåkersbygden
är ett initiativ från Vingåkers bibliotek.
Många äldre som uppmanas att stanna hemma för
att undvika smitta har svårt att få till tekniken. Men
digitala tjänster är ett sätt för dig som är äldre att
minska känslan av isolering, uppdatera dig och må
bättre. Vi hjälper dig att prova på att mötas digitalt.
Ring 0151-191 90 så får du veta mera.
Ta väl hand om varandra önskar vi i Sockenrådet!
Egil Boräng

Österåkers kyrka
Söndag 17 maj kl. 11.00
Högmässa med Andreas Danielson.
Torsdag 21 maj kl. 11.00
Gudstjänst med Thore Rosenberg.
Söndag 24 maj kl. 07.00
Gökotta i Olssons hage, Askö med
Karl-Erik Jansson.
Söndag 31 maj kl. 11.00
Gudstjänst med Per Skogfeldt.
Söndag 7 juni kl. 18.00
Gudstjänst med Lars Frisk.
Söndag 14 juni kl. 11.00
Friluftsgudstjänst i Tallsätters skola
med Karl-Erik Jansson.

Österåker – Kongo tur och retur

Sällan ser man så mycket gullvivor som på gräsmattorna
vid Berglunda. Här bor Gunnel Larsson, som finns med
i många olika sammanhang i Österåker. Hon är ordförande i Lindberga by, som arbetar för bostadsbyggande i
socknen, bibliotekarie i skolan och medlem i Österåkers
kyrkokör för att nämna något.
I Berglunda bodde hennes farfar, fiskare på Öljaren. Men
Gunnel växte upp i det gula huset Solåker, som bland
infödda österåkersbor kallas ”bankhuset”, inte långt
från kyrkan. Hennes pappa, Carl Larsson, började som
lanthandlare och drev bl. a affären i Nybylund. I slutet på
1930-talet blev han kommunalkassör i Österåker-Julita
kommun och var en drivande kraft när det gällde elektrifieringen i socknen. Carl var aktiv i missionsförsamlingen, som hade sin verksamhet i kapellet Klippan. Det var
där som det mesta av socknens ungdomsarbete ägde rum.
När Gunnel började i skolan 1954 var det nuvarande
skolhuset ganska nybyggt. Skolan hade sju lärare, som
svarade för var sin klass med runt 25 elever i varje. Efter
årskurs 6 började Gunnel i realskolan i Katrineholm.
Efter olika praktikplatser utbildade hon sig till förskollärare i Uppsala och där fick hon också sitt första arbete. Så
småningom blev Gunnel barnavårdslärare och undervisade i gymnasieskolor i Göteborg.
1983 började Gunnels afrikanska äventyr. Efter studier i
franska åkte hon till Brazzaville, huvudstaden i Republiken Kongo, som ligger väster om den väldiga Kongofloden. I tre perioder mellan åren 1984–1996 arbetade hon
med rad olika uppgifter inom den evangeliska kyrkan i
Kongo. Undervisning av kvinnor i nutrition, hygien och
barnkunskap ingick i Gunnels uppgifter. Hon var också
pionjär genom att starta en förskolegrupp, ett populärt
projekt bland barn och föräldrar.

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

Efter återkomsten till Sverige arbetade Gunnel på en
katolsk skola i Göteborg innan hon avslutade sin yrkesverksamhet i Vingåkers kommun. Nu är cirkeln sluten.
Gunnel bor i sin farfars stuga, Berglunda. Efter många
år utomlands konstaterar hon: ”Var man än befinner sig i
världen, är människor likadana på gott och ont.”

Gunnel Larsson utanför sitt hus Berglunda.
Text och bild: Egil Boräng
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