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Göktytorna i Västtorp
Under de senaste åren har det häckat
några par göktytor runt Västtorp. I år blev
det så många som 4 häckningar men i en
kull dog tyvärr alla 7 ungar! Orsaken kan
vara att en förälder blivit tagen av en katt,
rovfågel eller annan predator. Göktytan
lever ett farligt liv eftersom de tillbringar
dagarna på marken sökandes efter myror,
puppor och ägg till sina ungar. I de andra
kullarna blev det totalt 24 ungar vilka
senare ringmärktes av Lasse som är certifierad ringmärkare.
Under åren har vi satt upp flera specialholkar och det totala antalet är nu drygt
55 holkar. De här holkarna skiljer sig
från vanliga fågelholkar genom att de är
djupare, ca 30–35cm och ingångshålet
35–40 mm. Detta för att göktytorna tillhör
släktet hackspettar men de har så klen
näbb att de inte kan hacka ett eget bohål.
Holkritning finns på biotopia.nu/besök
oss/gör själv/Bygg en fågelholk.

Foto: Roland Laine
Göktytan kommer till Sverige i mitten av
april och flyttar till Afrika i september.
Det totala antalet par i Sverige beräknas
idag vara endast runt 50.000. De trivs i
parker, kyrkogårdar, trädgårdar, öppna
torra enbackar och betesmarker.
Ni har säkert hört deras entoniga lockrop
(ty-ty-ty-ty-ty) men inte lyckats upptäcka
de eftersom de är camouflage-färgade i
olika bruna nyanser. Sök på nätet ”göktytans läte”.
Om ni passerar Västtorp så kan ni se
vår egen ”telefonstolpe” med flera olika
holkar. Där bor det starar, mesar, solitärbin och humlor. Högst upp ska vi i höst
placera fyra specialholkar för tornseglarna
i alla väderstrecken.
Stanna gärna och prata holkar om ni ser
att vi är i stugan!
Hälsningar Lasse och Rolle,
Kulltorp/Västtorp

Välkommen att fira gudstjänst i Österåkers kyrka
•
•
•
•
•

Söndag 22 augusti kl 18.00
Gudstjänst med Thore Rosenberg.
Söndag 29 augusti kl 18.00
Mässa med Thore Rosenberg.
Söndag 5 september kl 11.00
Gudstjänst med Per Skogfeldt.
Söndag 12 september kl 18.00
Gudstjänst med Per Skogfeldt.
Söndag 19 september, kl 11.00
Högmässa med Thore Rosenberg.

Österåkers kyrka är öppen varje dag kl.
09.00–15.00. Vi fortsätter även att fira
gudstjänst digitalt på vår Facebooksida:
Svenska kyrkan Västra
Vingåker-Österåker
Förändringar kan komma
att ske om restriktionerna
från folkhälsomyndigheten
ändras.
För mer info hemsidan: www.svenskakyrkan.se/vvingakerostaraker

Kyrkoval 2021
Söndag 19 september är det dags för kyrkoval.
Vallokalen i Österåkers församlingshem är öppen
kl. 09.00–11.00 samt 15.00–20.00.
Förtidsröstning kan ske i Kyrkans hus, Vingåker under
perioden 6–18 september måndagar–lördagar
kl 10.00–12.00 samt onsdagar kl 17.00–20.00.

Österåkers
Hembygdsförening
Årsskrift 2020
Då vi missar möjligheten att distribuera/
försälja Årsskriften vid marknadstillfällen
finns den att införskaffa hos några av våra
medlemmar. Se listan till höger för namn
och kontaktuppgifter till våra försäljare.

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		
Samt på Nostalgimuseet

076 1022011

Sensommar i bygden
Musikfesten
Österåkers tredje musikfest genomfördes den 31 juli och den blev fantastiskt lyckad. Det var åtta minikonserter
och som vanligt hade alla musiker och
sångare, proffs och fantastiskt duktiga
amatörer, någon anknytning till Österåker.
Varmt tack till alla medverkande!
Ett tack också till kyrkans personal som
på ett mycket bra sätt såg till så att arrangemanget uppfyllde de speciella krav som
pandemin tvingar fram. Sockenrådet vill
också tacka Vingåkers kommun för ett
rejält anslag som bekostade programtryck
och annonsering.
Skördemarknad
Vill du sälja vid skördemarkanden?
Som framgår av särskild annons blir det
även i år en skördemarknad vid Lindberga
Nostalgimuseum den 11/9. Det finns
fortfarande möjlighet att vara med och
sälja trädgårdsprodukter och hantverk.
Välkommen att höra av dig om du vill
vara med och sälja. Anmäl dig senast den
31/8 till undertecknad.
Landsbygdsseminarium
Det är i år 10 år sedan Österåkersbygdens friskola startade sin verksamhet.

Annelie Olausson är nyinflyttad till Österåker
och en mycket skicklig violinist.
Foto: Egil Boräng.

För 11 år sedan bildades Sockenrådet,
Fastighetsföreningen (som äger skolbyggnaden) och Friskoleföreningen. På
grund av pandemin blev det inget firande
förra året. Men det ska vi ta igen i år
genom att arrangera ett Landsbygdsseminarium i Österåker den 16 oktober. Till
det inbjuder vi alla som vill vara med och
tänka kring framtiden i bygden.
Med varma augustihälsningar
från Sockenrådet.

Egil Boräng

Skördemarknad vid Lindberga Nostalgimuseum
Lördag 11 september kl 10–14
Försäljning av hantverk, grönsaker,
trädgårdsprodukter, honung, fisk och mathantverk.
Servering.
Välkomna önskar Österåkers sockenråd

Ovan: Publik vid Lindberga Nostalgimuseum.
Foto: Rolf Pettersson.
Vänster: Allsångsledare Anneth och Göran.
Foto: Maggie Helin

Singing in the rain
Trots osäkra väderutsikter hade ett
40-tal sångsugna entusiaster hörsammat
inbjudan till allsång vid Lindberga Nostalgimuseums nyinvigda utomhusscen. Vår
tidigare kantor och körledare, Anneth
Pettersson, hade dagen till ära återbördats
till socknen för att tillsammans med Göran
Olsson se till att det blev fart på sjungandet. Så blev det också.
Samtliga nummer i det 24-sidiga sånghäftet avverkades till ackompanjemang av
Anette på piano och dragspel och Göran
på klarinett. Bägge bidrog därutöver med
egen skönsång.
Vädrets makter var oss nådiga fram till
kaffepausen i halvtid men sedan kom

regnet. Iförda regnkläder eller under paraplyer blev det verkligen fråga om ”singing
in the rain”. Den engagerade publiken
verkade dock inte påverkas av lite blöta.
Samtliga kvarvarande nummer i sånghäftet avverkades med gott humör.
Efter två härliga timmar avtackades de
bägge allsångsledarna av Sören och Eva
Berglind med varsin blombukett. Efter en
energigivande eftermiddag ser vi nu fram
emot nästa allsång.
Stort tack till alla som gjorde detta
evenemang möjligt.
Text : Maggie Helin och Rolf Pettersson
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