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Rekorduppslutning på städdagen vid församlingshemmet
I marsnumret av Österåkersbladet bjöd
hembygdsföreningen in frivilliga till städdagen vid församlingshemmet lördagen
den 24 april kl 8.00- 12.00.
Temperaturen ute var bara + 0,5 grader när
väckarklockan ringde. En bister och blåsig
morgon och vi undrade hur stor uppslutning det skulle bli vid församlingshemmet.
Så många frivilligarbetare har jag nog
inte sett tidigare! Kan det vara coronatidens alla inställda tillfällen att samlas
som gjorde att så många hörsammat
inbjudan? Vi blev totalt 17 vuxna, ett
barn och en hund.
Ordförande Göran Olsson påminde om
gällande coronaavstånd och utsåg Petra
Ampén till arbetsledare. Alla satte ivrigt
igång att kratta för att få upp värmen. Den
hårda blåsten fick krattade löv att fara
iväg och Petra åkte och hämtade två stora
lövtunnor vi kunde fylla. Rolf Pettersson
hade med sin motordrivna häcksax och
gav sig på haggtornshäcken och övriga
buskage och döda träd som Petra utsåg
skulle saneras. Alla gjorde fantastiska
insatser i snålblåsten.

Redan klockan 9.30 blev vi inkallade till
värmande fikapaus. Här var dukat med
kaffekoppar vid varannan stol så avstånd
kunde hållas. Inga-Lill Larsson hade
beställt goda tekakor med rödbetssallad
och köttbullar, resp skinka och ost. Vi
lät oss väl smaka och det blev en trevlig
samvaro innan plikten kallade igen.
När löven var borta blev nästa moment att
kratta ut gårdsgruset ur gräsmattorna.
Petra såg hur bra det gick och bad ett gäng
gå och kratta gruset från gräskanterna på
hela uppfartsvägen. Det där med kl 12
gick ju inte att hålla. Klockan var nog
snarare 13 när alla återsamlats i församlingshemmet. Nu blev det inte sedvanlig
soppa utan bröderna Ingvar och Kjell Lind
hade gjort goda äppelpajer (med och utan
gluten) samt vaniljsås. Även några kvarvarande tekakor dukades fram. Nu kunde
vi mätta och belåtna lämna församlingshemmet stolta över utfört arbete.
Tack för en trevlig samvaro.
Text och bild: Maggie Helin

Historiska kvinnor i Österåker: Brita Andersson ”Berga-Brita”
Fotot på BergaBrita och dottern
Hilda bör vara
från 1920-talet.
Nu vilar de i
samma grav på
kyrkogården
under en sten
som har text
på båda sidor.
I samma grav finns också Britas man och
barn samt hennes far och mor. Fadern var
Humlekungen, med krans på huvudet, på
Wallanders berömda tavla, ”Humleskörd”,
där Brita finns med som den något äldre
flickan som sitter på marken till höger. Den
yngre flickan, Anna i gåstolen, blev mamma
till Per Nilsson ”Greven” i Grövsbol.
Om tavlan och personerna kan man läsa i
hembygdsföreningens årsskrift 1987.
Berga-Brita var född 1851 i Askarboda,
gifte sig och bodde i Nystu, Berga, därav
tillnamnet. Av Brita och mannen Karl Erik
Anderssons sex barn dog tre med några
dagars mellanrum i mars 1891. Det drog
en epedemi av Scharlakansfebern genom
österåkersbygden. Alla tre kistorna kördes
samtidigt från Berga till kyrkan. Sorgen var
bedövande stor.

1926 räddade Berga-Brita livet, kanske
man kan säga, på Lilly Gustafsson när hon
fick kikhosta, fyra veckor gammal. Brita var
gudmor till ”Lilly i Täppelund” och Lillys
morfars syster. Hon ordinerade stomjölk,
som just då fanns hos Janssons i Boda och
efter några skedar upphörde hostan och jag
blev bra, berättade Lilly. När Imber Nordin
Grip var här, 1938, och skrev ner berättelser
från Österåker var Berga-Brita en av de som
lämnade upplysningar om seder och bruk.
Det var troligtvis då hon kom att berätta
och kunde namnge alla personer på tavlan
”Humleskörd”. Brita var, som sagt själv
med, och kom ihåg ...
Dottern Hilda föddes faktiskt samma år
som epedemin drog över bygden, 1891 och
begravdes 1976. Vid jordfästningen var
enligt hennes önskemål förklädet svept runt
urnan.
Berga-Brita, avled 1943. Hon fick ett långt
liv med många sorger. Mannen dog tidigt,
redan 1898. En fjärde dotter dog också i
unga år. Men trots alla prövningar var hon
glad och humoristisk, berättade BergaBritas, brors barbarn, Lilly i Täppelund.
Text: Arne Westberg

Lindberga By
Det har hänt en del sedan senaste
rapporten från Lindberga by. Styrelsen
har träffats både digitalt och "in real life",
samt haft flera digitala möten med Elin
Östensson, Vingåkers kommuns landsbygdsutvecklare, med flera. Förhoppningsvis finns nu ritningarna till husen
hos kommunen för bygglovsansökan och
i dagarna väntar vi på det första beskedet
på en offert av byggkostnaderna.
Nu är det viktigt att du som har sagt att du
är intresserad av att bo i Lindberga by visar

det genom att sätta in medlemsavgiften,
1500 kr, på föreningens konto 8257-8 93379
495-0 eller Swish-numer 123 239 28 35.
Lördag den 19 juni 2021 kl.10 kallas till
årsmöte för Lindberga by ek. förening.
Vi träffas i Församlingshemmets trädgård.
Vid det tillfället hoppas vi kunna visa alla
ritningar och också presentera en preliminär kostnadskalkyl.
Lindberga by ek.förening/ Gunnel Larsson

TRÄDGÅRDSDAGAR 29-30 MAJ KL 10-18

Välkommen att vandra runt i trädgården, se blommande vårlök och
spirande perenner, handla och dricka kaffe med vår omtyckta chokladkaka. Vi presenterar Årets Perenn och ser till att hålla behörigt
avstånd så att alla känner sig trygga. Ingen föranmälan behövs!
Vill du komma på andra tider, vardagar, helger, kvällar måste du ringa, SMSa
eller e-posta, helst dagen före.

- alltid värt en omväg!

070-734 30 40 • info@applegarden.se

Från Sockenrådet
Nytt datum för Sockenstämma
Den uppskjutna sockenstämman äger
rum lördag den 12 juni klockan 9.00 vid
skolan. Vi planerar att ha den utomhus.
Alla Österåkersbor över 16 år har rösträtt
på stämman. Kom och ge dina synpunkter
på sockenrådets verksamhet. Efter
stämman bjuder vi på fika.
Musikfest den 31 juli
Österåkers tredje musikfest äger rum den
31 juli på eftermiddagen. Vi har redan bokat
ett antal artister med anknytning till bygden.
Nu hoppas vi att pandemin har ebbat ut så
att vi kan fylla kyrkan med musikälskande
människor från när och fjärran.
Skördemarknad vid Lindberga Nostalgimuseum den 11 september
Förra årets skördemarknad vid Lindberga
Nostalgimuseum blev mycket lyckad.
Redan nu inbjuder vi alla som vill sälja
grönsaker, trädgårdsprodukter, fisk och
annat närproducerat. Vi välkomnar också
hantverkare till marknaden.
Inventering av kontaktpersoner
Från Vingåkers kommuns landsbygdsutvecklare har vi fått en förfrågan:

”Som ett led i tjänsten som landsbygdsutvecklare handlar det många gånger om
att möjliggöra för kontakt mellan kommunalt anställda och medborgare. För att
göra det lättare att skapa kontakt med rätt
person, i ett specifikt ärende eller fråga,
görs nu en inventering av kontaktpersoner
i Vingåkersbygden. Det kan till exempelvis handla om ung inkludering, trafik,
badplatsfrågor eller folkhälsa.” – För den
som är intresserad kommer en anmälningsblankett att finnas tillgänglig vid
sockenstämman.
Med varma majhälsningar från Österåkers
sockenråd.
Egil Boräng
PS. För den fågelintresserade vill jag berätta
att man nu kan höra en rördrom vid Låttern. Ur
Lars Jonssons: Fåglar i Europa: ”Rördrommen
ses mycket sällan… Dess närvaro röjs dock
under våren av ett uppseendeväckande läte.
Intensivast nattetid hörs hanens mistlursstötar
vilka i tonen ligger nära det ljud som frambringas då man blåser i mynningen av en
tombutelj.” Ett säreget läte är det!

Välkommen att fira gudstjänst med församlingen!

Österåkers
Hembygdsförening

Välkommen att fira gudstjänst med församlingen! Vi fortsätter fira gudstjänst digitalt
på vår Facebooksida:
Svenska kyrkan Västra
Vingåker-Österåker.
Du kan följa pastoratet
på facebook utan att vara
inloggad via: www.facebook.
com/vvingakerosteraker

Årsskrift 2020
Då vi missar möjligheten att distribuera/
försälja Årsskriften vid marknadstillfällen
finns den att införskaffa hos:

Österåkers kyrka är öppen varje dag kl.
09.00-15.00. Personal finns i kyrkan varje
söndag kl. 10.00-12.00.
Förändringar kan komma att ske om restriktionerna från folkhälsomyndigheten ändras.
För mer info se annons varje fredag i Katrineholms-Kuriren och på hemsidan: www.
svenskakyrkan.se/vvingakerosteraker

Göran Olsson, Bia Säby

0709 390319

Peter Vogt		
Matsa, Ättersta

070 5412294

Per Carlstedt, Ekbacka

0151-30420

Roland Andersson
Johanneslund

070 6619829

Björn Sköld		
070 4566758
Storgården,Kalkbrottsvillorna
Kjell Lind		

076 1022011

Samt på Nostalgimuseet
Österåkersbygdens friskoleförening
kallar sina medlemmar till

Årsmöte lördag
12/6 kl 10.00
Plats: Gräsplanen utanför skolan.
Vid regn är vi inne i idrottshallen
Sedvanliga årsmötesförhandlingar.
Vi börjar kl 10.00 med fika tillsammans
med Sockenrådet som har sin stämma kl
9.00 samma dag.
Välkomna hälsar Styrelsen!

Coronasäkra evenemang
13 juni Friluftsgutstjänst vid Tallsätter,
medtag egen stol och fika.
10 juli Öppet hus i hembygdsgården
kl.10.00 –16.00.
Även om du tagit vaccin vill vi att du
stannar hemma om du känner dig krasslig,
så att det kan komma fler tillfällen att ses.

Manusstopp 13 juni
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