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Årsmöte på skolgården med Coronaavstånd.

Årsmöte i Friskoleföreningen
Österåkersbygdens friskoleförening
genomförde den 13/6 sitt årsmöte på skolgården med Coronasäkert avstånd mellan
deltagarna. Mötet leddes av föreningens
ordförande, Amie L. Hultgren, som började med att berätta att skolan fått utmärkelsen Guldtrappan för sitt digitala arbete.
Verksamheten/undervisningen sker i
åldersintegrerade grupper. Under vårterminen 2019 hade skolan 53 elever i
grundskola och förskoleklass och under
höstterminen var elevantalet 47. Skolans
ekonomi är direkt kopplad till antalet
elever och årets resultat visade på ett litet
överskott.

Under året har skolan arbetat med World´s
Childrens Prize och man fortsätter arbetet
med att uppfylla kraven för ”Grön flagg”.
Skolans elever har deltagit framgångsrikt i
den riksomfattande tävlingen Schackfyran.
I skolans styrelse för 2020 ingår Amie L
Hultgren, ordförande, Ulrika Axberg, Annika Åberg Löfvenborg, Ingrid Hultgren,
Anton Ljungqvist och Robert Lindblom.
Vid årsmötet avtackades de avgående
styrelseledamöterna Elisabet Jonsson och
Gunnel Larsson.
Text och bild: Egil Boräng

Sockenrådet
Sockenstämma den 12 september
Den planerade Sockenstämman ställde vi
in på grund av Corona. Vi kallar nu till
Stämma med sedvanliga årsmötesförhandlingar vid Lindberga Nostalgimuseum den
12 september klockan 8.30. (Observera att
det är en halvtimme tidigare än som angavs i förra numret av Österåkersbladet.)
Stämman kommer att hållas inomhus i
muséet. Kaffe, te och en macka kommer
att serveras.
Skördemarknad
Vi hoppas fortfarande att kunna genomföra Skördemarknaden vid Lindberga
Nostalgimuseum den 12 september klockan 10.00–14.00. Marknaden kommer att
hållas utomhus.
Vi välkomnar nu alla som vill vara med

och sälja grönsaker, trädgårdsprodukter,
ägg, honung, fisk, olika typer av mathantverk och hantverk att delta på marknaden.
Om du vill vara med ber vi dig kontakta undertecknad så snart som möjligt.
(Kontaktuppgifter finns i redaktionsrutan.)
Vi är också tacksamma om du informerar
andra som kan vara intresserade av att
vara med och sälja.
Medlemsavgift i Sockenrådet 2020
Som bilaga till detta nummer av bladet
kommer information om medlemsavgiften
i Sockenrådet för 2020. Vi hoppas att du
vill vara med och bidra till vår verksamhet.
Sockenrådet önskar er alla en god fortsättning på sommaren!
Egil Boräng

Friskoleföreningen firar 10 år
I år är det 10 år sedan Österåkersbygdens
friskoleförening bildades. Jag tror ingen
som var med på mötet i församlingshemmet där vi beslutade att starta skolan
kommer att glömma detta. Ett gemensamt
beslut av bygden och en stämning som
gick att ta på. Ett år senare, 2011, startades Österåkers Friskola av föreningen.
Planeringen inför jubiléet 2021 ligger i
startgroparna.
Skolan är någonting vi ska vara glada och
stolta över. Varje medlem i föreningen har
stor betydelse för att skolan ska kunna
behålla och utveckla sin unika form och
verksamhet. Det är en stor bedrift av en
så liten bygd som Österåker att starta och
driva en så fin skola som vår.
Att vi är på rätt väg visas inte minst av att
vi i våras tilldelades utmärkelsen Guld-

trappan för det ovanliga sätt vi har att
använda mobiltelefonen i undervisningen.
Vill du vara med och stötta föreningen
och därmed skolans och även bygdens
utveckling kan du bli medlem genom att
sätta in 100kr per person på BG 618-0194.
Kom ihåg att uppge ditt namn i samband
med betalningen så vi kan hålla ett uppdaterat medlemsregister.
Du kan läsa mer på
www.osterakersbygdensfriskola.se
Välkommen som medlem!
Amie L. Hultgren
Ordförande
Österåkersbygdens friskoleförening

Österåkershistoria
Eftersom hembygdsföreningen räknar
med att genomföra en byvandring i Västtrop nu den 25 juli passar det väl bra att
berätta om: "Erkers-Kristin" från Österlund i Västtorp.
Erkers kallades torpet Österlund som dyker upp i husförhörslängden från ca 1850.
Därför kom Kristina som föddes där 1878
att kallas "Erkers-Kristin".
Hon förblev hembygden och föräldrahemmet troget medan hennes fem syskon lämnade en efter en, brodern Karl till Amerika
redan 1906. Han hälsade på i hembygden
under tre månader 1911, hans enda och sista
besök här. Karl avled i Florida USA 1979.
Kristina utbildade sig till väverska
men redan från unga år blev hon med i
missionsföreningen. Som 20-åring fick
hon hand om en söndagsskoleklass. Först
tänkte hon bli missionär, men en viss
sjuklighet omöjliggjorde detta berättas i
Katrineholms-Kuriren till hennes 80-årsdag. Många barn som växte upp i Öster-

ker minns säkert den något allvarsamma
söndagsskolefröken. Utöver frökensysslan
började hon på eget initiativ att besöka de
sjuka och ensamma i socknen. Vid dessa
besök läste hon ett stycke ur bibeln, sedan
hon hjälpt till med städning och annat
arbete. Det är ett stort arbete hon gjorde
i det tysta, ofta gratis och ibland för en
ringa ersättning.
När missionsförsamlingen firade 75 år
blev hon och andra framkallade och hyllade för sin gärning. Hoppas hon kände en
inre glädje vid hyllningen för annars var
hon stillsam och tillbakadragen.
Mer än 60 år var hon aktiv som ledare i
söndagsskolan. De sista fem åren bodde
hon på Fridhem och avled, lite drygt 91 år
gammal, 1969. Föräldrarna ligger i enkelgravar så Erkers-Kristin vilar hos sin mor
på Österåkers kyrkogård.

Arne Westberg

En glädjande nyhet!
Boverket har beviljat Lindberga by ekonomiska förening ett projektbidrag på
400 000 kr. Detta ger planeringsgruppen
extra energi för att förverkliga utvecklingen och byggandet av trygghetsboende och
byggande av hus för alla åldrar.
Det har bildats tre undergrupper för planeringen och dessa är Bygg, Miljö och Ekonomi. Målsättningen är att byggnationen
ska vara så långsiktigt hållbar det bara går,
och med tanke på de klimatförändringar
vi står inför behöver vi också undersöka
alternativa metoder för t.ex avlopp och
regnvattenhantering.

Vi brukar träffas för samtal i hela gruppen
den tredje onsdagen i månaden, i Församlingshemmets trädgård. Om du som tycker
det låter intressant att vara med är välkommen dit.
I dessa Coronatider blir det också ett
tillfälle för social kontakt så ta med dig en
fikakorg.

Gunnel Larsson
gunnel.e.larsson@hotmail.com
073–096 24 95

Österåkers
hembygdsförening
25 juli kl.12.00
Byavandring i Västtorp med Arne Westberg och Lars Persson. Guidad tur, max
50 personer.
14 augusti kl.18.00
Årsmöte i Hembygdsgården max 50 personer. Underhållning och lotteri
22 augusti
Remmalag vi reser ut i Österåker mot
okända mål. Anmälan direkt till Göran
Olsson 070 – 939 03 19

Har du en
Österåkersdräkt?

Högtidsdräkt, vardagsdräkt eller dräktdelar, gammal eller ny. Vi är en grupp som
för hembygdsföreningens räkning arbetar
med att inventera och dokumentera Österåkersdräkter. Hjälp oss att få en så bra
inventering för framtiden som möjligt.
Dokumentationen kommer att finnas i
hembygdsgården.
År 2021 planeras en dräktutställning
tillsammans med Västra Vingåkers och
Skedevis hembygdsföreningar.
För vidare information hör av dig till
Lena Olsson 070–943 80 01
lenaolssonbia@gmail.com eller Gunnel
Avenstedt Pettersson 073-701 62 17
gunnel/vannala@hotmail.com

Österåkers kyrka
19 juli kl.18.00
Mässa i Österåkers kyrka med Thore
Rosenberg
26 juli kl.18.00
Friluftsgudstjänst i Österåkers församlingshem med Karl-Erik Jansson
2 augusti kl.18.00
Gudstjänst med Thore Rosenberg
9 augusti kl.18.00
Mässa med Karl-Erik Jansson
16 augusti kl.18.00
Gudstjänst med Thore Rosenberg
Söndag 23 augusti kl.18.00
Gudstjänst med Thore Rosenberg

Sommarkyrka

27–31 juli kl.13.00-16.00
Kaffeservering och visning av kyrkan.
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
Manusstopp 16 augusti 2020
Ansvarig utgivare Österåkers sockenråd, Egil Boräng 070-643 93 55
egil.boraeng@gmail.com
Redaktion Fredrika Hultgren och Eva
Lidén
Inlämning av material sker via e-post
osterakersbladet@hotmail.com.

