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Cirka 50 personer deltog i ett landsbygdsseminarium i Österåker
den 16 oktober. Landshövding Beatrice Ask
höll ett uppskattat anförande och kunde
återvända till Nyköping med en Österåkerströja.

Erik Berg, arkitekt
från Tjörn, premiärvisade den film han
gjort med tänkbara
framtidscenarior för
Österåker.

Elin Östensson, landsbygdsutvecklare i
Vingåkers kommun,
berättade om sin verksamhet.
Fotograf: Tomas Nilsson
Text: Egil Boräng
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Äntligen traditionellt skördefirande på tacksägelsedagen
På tacksägelsedagen fick
hela Österåkers kyrkokör
sjunga tillsammans vid tacksägelsegudstjänsten i en
skördesmyckad kyrka.
Ett trettiotal kyrkobesökare
inbjöds därefter till fika och
skördeauktion i församlingshemmet. Auktionen förrättades av Björn Sköld, en av
körens bassångare. Resultatet blev en god slant till
Världens barn.
Text och bild: Maggie Helin

Från Sockenrådet
Förenings- och företagsträff den 3
november klockan 18.30 i skolan
Den 3 november inbjuder Sockenrådet till ett möte för socknens föreningar och företag för information
och samråd. Föreningarna har fått ett
mail/brev om träffen men företagen
inbjuder vi på detta sätt. Vi vill bland
annat samtala om hur vi kan planera
så att olika evenemang inte krockar
och möjligheterna som finns att informera och annonsera i Österåkersbladet och Sockenrådets hemsida.
Julmarknad lördag den 4 december
Tiden går fort och om mindre än två
månader är det dags för Österåkers
traditionella julmarknad, som i år är
planerad till lördagen den 4 december. Vill du vara med och sälja på
julmarknaden är det dags att du anmäler dig till undertecknad.

Utkörning av Österåkersbladet 2022
Även om man kan få Österåkersbladet i digital form vill de flesta ha tidningen i sin brevlåda. Distributionen
sker med hjälp av frivilliga krafter.
Vår ambition är att ha så många medarbetare som kör ut bladet, att man
bara behöver köra en gång per år. Det
är två utdelningsrundor, som omfattar
den södra respektive norra delen av
socknen. För varje tur finns det karta
och vägbeskrivning. Flera har berättat att utkörning av Österåkersbladet
är ett roligt sätt att lära känna nya
delar av bygden. Välkommen att vara
med och distribuera! Hör av dig!
Sockenrådet önskar en god fortsättning på hösten genom
Egil Boräng
egil.boraeng@gmail.com,
070-643 93 55.
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Dagmar Hultgren,
kommunalordförande
Dagmar var född 1893 i Österåkers prästgård, dotter till prosten Edvard Åberg och
hans maka Ida, född d´Ochimont. Åren
1904-1910 gick hon i flickskolan i Norrköping.
Dagmar berättade senare om ett minne från
åren i Norrköping. En elefant ”Topsy”
hade rymt från en cirkus. Han infångades i
Söderköping och fördes tillbaka med tåg.
Stadens skolungdomar gick till stationen
och tog emot honom. Efter det fick Dagmar
smeknamnet ”Topsy”. En annan som var
med var ”Topsy” Lindblom, senare framstående idrottsman och föreståndare för
danspalatset Nalen.
Återkommen till Österåker blev hon sekreterare hos sin far på pastorsexpeditionen.
Samma år startade hon kyrkliga ungdomskretsen i Österåker. 1913 gick hon vävutbildning i Örebro. 1914-1915 gick hon en
husmoderskurs i Uppsala. 1915-1921 var
hon husmor på den kristliga gymnasiströrelsens sommarkurser. 1921 fick hon de
första kommunala uppdragen.
1922 gifte hon sig med ägaren till Hullagård, Josef Hultgren. De fick 5 barn.
1950 blev hon en av Sveriges första kvinnliga kommunalnämndsordförande.
(Elisabeth Tamm på Julita var den första,
1916). Ordförandeklubban hade tidigare
hennes man Josef haft och en kort tid även
Carl-Ivar Andersson i Ättersta. 1952 fick
hon samma tjänst i storkommunen Julita.
Vid matsalsbordet på Hullagård var det
sammanträde ett par kvällar i veckan.
1976, den 31 december lämnade hon sitt
sista offentliga uppdrag, som ledamot av
kyrkorådet. Det är där bilden är tagen när
hon "glatt överraskad" blir avtackad vid
högmässan på nyårsdagen 1977.
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De sista åren bodde hon på Humlegården i
Vingåker. Det blev en stor omställning från
att tidigare ha bott i prästgården och på
Hullagård.
När hon skjutsades till Humlegården grät
hon och sa: ”Här kommer fattigstugkärringen med päls och skrivmaskin”. Efter
några veckor lät det så här: ”Frida Tirfing
och jag säger, att här skulle vi ha varit för
länge sedan”.
Även på Humlegården var hon aktiv. Hon
läste tidningen för de synskadade, lämnade
in förslag på matsedlar och ordnade många
aktiviteter för sina medgäster. In i det sista
hördes skrivmaskinens knatter från hennes
rum. Hon avled 1978.
Barbro Hultgren vet naturligtvis mer om
sin svärmor och allt här ovan är berättat av
Barbro.
Arne Westberg

Välkommen till Österåkers kyrka!
Söndag 24 oktober, kl. 11.00 Högmässa, Lars Frisk
Söndag 31 oktober, kl. 18.00 Gudstjänst, Elisabeth Holm och Per Skogfeldt, sång av CAPI-kvartetten
Fredag 5 november
Servering och ljusförsäljning kl. 13.00
-17.00. Stilla orgelmusik kl. 13.00
samt 15.00.
Lördag 6 november
Servering och ljusförsäljning kl. 11.00
-18.00. Stilla orgelmusik kl. 13.00
samt 15.00. Minnesgudstjänst kl.
18.00 med Thore Rosenberg och Österåkers kyrkokör.
Söndag 7 november, kl. 18.00 Musikgudstjänst, Elisabeth Holm, sång av
CAPI-kvartetten

Onsdag 27 oktober kl. 18.30 Bibelsamtal i församlingshemmet med Karl
-Erik Jansson.
Österåkers kyrka är öppen måndag lördag kl. 09.00-15.00, söndag i samband med gudstjänst.
Vi fortsätter även att fira gudstjänst
digitalt på vår Facebooksida:
Svenska kyrkan Västra VingåkerÖsteråker
Förändringar kan komma att ske om
restriktionerna från folkhälsomyndigheten ändras.
För mer info hemsidan:
www.svenskakyrkan.se/
vingakerostaraker

Söndag 14 november, kl. 11.00 Högmässa, Lars Frisk
Söndag 21 november, kl. 18.00
Gudstjänst, Elisabeth Holm

Österåkers Hembygdsförening
Städdagen vid församlingshemmet är flyttad från den
30 oktober till den 23 oktober
Manusstopp 14 november
Utgivare av Österåkersbladet är Österåkers sockenråd: Egil Boräng 070-643 93
55 egil.boraeng@gmail.com. Redaktion: Fredrika Hultgren, Eva Lidén och Elisabet
Jonsson. E-post: osterakersbladet@hotmail.com
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