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Hembygdsföreningen
God fortsättning på nya året.
Hembygdsgården är
nyrenoverad och vi ser fram
mot spännande och intressanta
aktiviteter framöver. Vi
fortsätter också med vår
dokumentation av Österåker.
Kolla gärna vår hemsida:
http://www.enebyhouse.se/hbf/

Gårdar och torp – under den
rubriken är det tänkt att ha med
alla hus som funnits, och finns,
fram till nutid. Redan nu är
husförhörslängderna och
församlingsböckerna avskrivna
från 1793, då de började, fram
till 1939. Dessa sidor kommer

att kompletteras efter hand med
både text och foto. Därför vill vi
meddela att vi har fotograferat
hus i socknen och kommer
fortlöpande att göra så. Vi
önskar också få information om
husens/gårdarnas historia varför
vi ofta knackar på om vi ser att
någon är hemma. Vi som mest
sysslar med denna fotografering
är Sölve Mård och Arne
Westberg. Alla är också
välkomna att ta kontakt med
oss.
Medlemskap
Bli gärna medlem i
hembygdsföreningen. Ni är
också välkomna till de

aktiviteter som beräknas komma
under året. Årsmötet sker i mars
och årsprogrammet kommer
strax efter.

Sockenrådet
Informationen
Den här månaden har vi inte så
mycket nytt att rapportera från
Sockenrådet. Den 20 januari
träffas vi för årets första
sammanträde och då ska vi
börja planera verksamheten
under 2014. I nästa nummer
kommer det alltså mera
information.
Distributionen av detta blad
Jag vill dock berätta att vi är
glada för att så många vill vara
med och distribuera
Österåkersbladet! Men vi
behöver ytterligare några som
hjälper till under tiden oktober
till december. Välkomna att
vara med!
Finansieringen
Så här vid årets början kan det
kanske vara av intresse att
informera om hur utgivningen
av Österåkersbladet finansieras.
Tryckningen bekostas till stor
del av socknens ”stora
föreningar”, d.v.s.
Hembygdsföreningen,
Sockenrådet, ÖIS och
Österåkers församling. Dessa
betalar ettusen kronor vardera

och de får därmed informera om
sina arrangemang utan
ytterligare kostnad.
För att det ska gå runt behöver
vi dock mera intäkter och
erbjuder föreningar, företag och
privatpersoner att annonsera
enligt följande:
▪ Föreningsinfo från andra
föreningar 25:-/spaltcentimeter
▪ Privata annonser 25:- /
spaltcentimeter
▪ Företagsannonser 50:- /
spaltcentimeter
Alltså, välkomna att annonsera
om det är något ni vill berätta
för alla som bor i bygden. Den
tryckta upplagan är drygt 500
exemplar och det är cirka 100
personer som får bladet som
pdf-fil i sina datorer.
Egil Boräng

Kyrkan
Julens stjärna
har lyst över
Österåkers
kyrka och vi
har samlats i
kyrkan för att
ta del av
julens under. (Men egentligen är
ju inte julen slut förrän
kyndelsmäss.) Nu är det
vårtermin och vi ser framåt mot
vad som kommer att hända.

Söndag 26 januari 11.00 Mässa,
Karl-Erik Jansson, Benny
Larsson
Söndag 2 februari 18.00
Gudstjänst, Per Hökpers
Kyrkokören
Söndag 9 februari 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Söndag 16 februari 18.00
Gudstjänst, Sonya Wallentin
Söndag 23 februari 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson

Församlingshemmet

Torsdag 6 februari 14.00
Café. Program, se folder i
kyrkan och annons i Kuriren.
Torsdag 13 februari 14.00
Café. Program, se folder…
Torsdag 20 februari 14.00
Café. Program, se folder…

ÖIS
Barngympa
Nystartad barngympagrupp 2 - 5
år söndagar 15.00 – 16.00. Vid
frågor kontakta Eva Engström.
Innebandy för vuxna…
… från 15 år söndagar
11.00 – 12.00
Vid frågor kontakta
Anna Frössevi.
Styrka och kondition
Söndagen den 19/1 18.00 –
19.30 drar vi i gång träningen
igen. Vid frågor kontakta
Catharina Andersson
Tisdagar träning för tjejer från
förskoleklass upp till 6:an 18.00
– 19.00. Vid frågor kontakta
Petra Karlsson.
Välkomna på passen hälsar ÖIS

Julfesten i gymnastiksalen
Torsdag 30 januari 12.00
Sopplunch. Därefter program,
se folder i kyrkan och annons i
Kuriren.

Jätteroligt att hundra personer
kom när Österåkers
hembygdsförening och
församling ordnade julfest för
små och stora barn på
trettondedag jul. Med start i

kyrkan fortsatte vi sen i skolans
gymnastiksal.
Julgranen stod mitt på golvet
med de dukade borden runt
omkring. Musikanterna, Rolf
och Elisabet Ohlsson, Gunnel
Pettersson och Henrik Olsson
stämde sina instrument och
strax tog dansledaren Rolf
taktpinnen och de välkända
julmelodierna tonade fram. Man
fick bilda två ringar runt granen
så alla kunde få plats.
Danslekarna böljade runt i salen
och det var danssugna små ben
som virvlade runt. Sånt här
frestar ju på små ben och aldrig
har väl saften och tårtan smakat
så bra som det gjorde nu när
musikanterna tog en kort paus.
Efter lite lottdragningar var det
dags igen med ringlekarna.
Även nu var det full fart och
just som raketen hade avskjutits
tonades ljuset ner och en
välkänd figur hälsade på. Det
var naturligtvis tomten.
Eftersom alla barnen hade varit
jättesnälla öppnade han säcken
och började dela ut godispåsar.
Några trodde bestämt att tomten
hette Lars-Åke Holmgren och
egentligen bodde vid Forsby
men en sån här dag kan man ju
inte vara säker på någonting.
Efter väl förrättat uppdrag med
många tack och välkommen
tillbaka nästa år hastade tomten

vidare. Han hade många besök
på andra platser kvar att styra
med. Men de som också hade
mycket att göra var de som
fixade julfesten, bakade bullar
och tårtor, kokade kaffe och
mycket annat. Tack. Tack.
Arne Westberg

Fågelräkning
Vi brukar ju slå ett slag för den
här aktiviteten - så även i år.
Räkningsperioden omfattar fyra
dagar från gryningen fredagen
den 24 januari till skymningen
måndagen den 27 januari
2014. Du kan räkna när som
helst under den perioden. Läs
mer på nedanstående länk’
www.sofnet.org
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