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HEMBYGDSFÖRENINGEN

Årsmötet är fredagen 21 mars kl 19
i församlingshemmet. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Lotter, kaffe.
Underhållning av Erik Palm som spelar
och sjunger. Nya medlemmar kan antecknas innan årsmötet börjar.
Välkomna, gamla som nya medlemmar!
2014 års program är under planering
och beräknas vara klart i slutet av mars.

Kyrkvaktar-Johan

VINJETT: LOTTA FROST

Kyrkvaktarbostaden låg förr vid
Betlehem. 1909 köpte kyrkan Sorgenfri,
som fram till 1882 hade varit socknens
fattigstuga.

Nu blev den kyrkvaktarbostad och den
första som flyttade dit var Johan Karlsson.
Han kallades ”Kyrkvaktar-Johan” eller
innan han flyttade till Sorgenfri för
”Betlehems-Johan”. Johan var också
skomakare och spelman, som ofta spelade ihop med Millerste-Kal. Johan hann
att komponera en låt under sitt korta
liv, Ingra-Hambo, och det var troligen
en hyllning till en annan spelmansvän,
Per Olsson eller Ingra-mågen, som han
kallades. Släkten bor fortfarande kvar vid
Ingras i Ättersta.
Vid ett tillfälle när Millerste-Kal
och Kyrkvaktar-Johan skulle spela
till dans fick Johan låna en trollfiol av
kamraten Millerste-Kal. När han övade
i kyrkan fick han besök av ”pipskägge”
Khevenhüller som då och då höll rådslag
i sakristian. Även om Johan visste att
Khevenhüller varit död sedan 1655 blev
han inte rädd, det hände som sagt ibland
att han kom till Österåkers kyrka, och
gör kanske så fortfarande?
Johan Karlsson hade träffat en flicka,
Anna Olsson, som var från Backa i
Österåker. De skulle gifta sig och det hade lyst två gånger i kyrkan. Men i stället
för att meddela den tredje lysningen fick
kyrkoherde Åberg, i kyrkan, läsa upp det
sorgliga budet att Johan hade drunknat
vid Hullalandet på midsommaraftonen
den 25 juni 1914. Det berättas att Anna
blev så förtvivlad att hon ville kasta sig
ner i graven vid jordfästningen.
Arne Westberg

KYRKAN

Söndag 16 februari kl 18.00
Gudstjänst, Benny Larsson
Göran Olsson, klarinett
Söndag 23 februari kl 11.00
Gudstjänst, Annalena Geiron-Widén
Söndag 2 mars kl 18.00
Gudstjänst, Per Hökpers
Onsdag 5 mars kl 19.00
Askonsdagsmässa, Karl-Erik Jansson
Söndag 9 mars kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Kyrkokören
Söndag 16 mars kl 18.00
Psalmsångsgudstjänst
Karl-Erik Jansson, Annalena GeironWidén. Vi sjunger Britt G. Hallqvists
psalmer. Lars-Åke Stenström medverkar med sång och berättar om psalmförfattaren som föddes för 100 år sedan.
Söndag 23 mars kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Vill du veta mera om vad som händer
under gudstjänsterna? Titta i Kuriren!

Österåkers församlingshem

Torsdag 20 februari kl 14.00
Café, Christian Wallentin:
Instrumentens konung
Torsdag 27 februari kl 12.00
Sopplunch, Berndt-Joel Gunnarsson
pratar och visar bilder
Torsdag 6 mars kl 14.00
Café, Näver-Sune pratar om hur det
är att arbeta med näver och visar
näverarbeten.
Torsdag 13 mars kl 14.00
Café, Annalena Geiron-Widén och
Helena Boräng pratar om FRI-VILLIGHET (se annons till höger)

Foto: Karl-Erik Jansson

Gudstjänster

Terminens första sopplunch var välbesökt
trots vädret. Ärt- och potatissoppa med
hembakt bröd smakade gott en sådan
ruggig dag. Vi gästades av fader Per från
cistercienserklostret i Julita (Per Carlstedt).
Han berättade om klostret, dess historia och
om byggnaderna. Caféer och soppluncher
fortsätter under terminen.

Torsdag 20 mars kl 14.00
Café, Fyrklövern spelar välkända
melodier från förr.
För den som vill veta mera programmet
finns en folder i församlingshemmet och

Vi vill starta en frivilliggrupp

i församlingen. Alla som är intresserade är välkomna till torsdagscaféet
i församlingshemmet den 13 mars
kl 14.00, där vår diakon Annalena
Geiron-Widén ska inspirera oss och
berätta om hur en sådan verksamhet
kan utformas under rubriken
FRI-VILLIG-HET. Hjärtligt välkomna!
Om ni har frågor, ring gärna till
Per Carlstedt, ordförande i församlingsrådet tel 0151–304 20 eller
Helena Boräng tel 0150–240 50.

SOCKENRÅDET

Den 20 januari hade sockenrådet årets första
möte, då vi skissade på ett förslag för verksamheten 2014. Valborgsfirande, Sockendag
och Julmarknad är förstås självklara inslag.
Här något om vad vi i övrigt planerar under
våren.
Uppföljningsmöte om VA-frågorna
I maj 2012 arrangerade vi ett mycket välbesökt möte om VA-frågorna i Österåker.
Vi sade då att vi skulle ha ett uppföljande
möte när den VA-plan som kommunen arbetar med är klar. Om planen är färdigställd
kommer vi att försöka få till en träff i mitten
på mars. Det kan bli så att mötet äger rum
innan nästa Österåkersblad kommer, men i
så fall kommer vi att sätta upp affischer och
annonsera i KatrineholmsKuriren.
Sockenstämman 12 april klockan 9–11
Årets sockenstämma äger rum lördagen
den 12 april klockan 9.00–11.00. Vi börjar
med frukost och sedan blir det sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Vi ska också göra
en verksamhetsplan för året. Mera information kommer förstås, men skriv redan nu in
datumet i din almanacka. Det är viktigt att

Sockenrådet arbetar med sådana frågor som
Österåkersborna tycker är väsentliga. Kom
och påverka!
Politikerutfrågning
Inför valet 2010 anordnade Sockenrådet en
utfrågning av lokala politikerna med den lite
utmanande rubriken ”Kan man leva och bo i
Vingåker efter valet?” Då var nedläggningen av den kommunala skolan ett sorgligt
faktum. Sedan dess har Österåkersbygdens
friskola startat och många Österåkersbor
är delägare i skolhuset. Så långt är allt väl,
men fortfarande finns det frågor att diskutera. Mycket talar för att landsbygdsfrågorna
kommer att spela en relativt stor roll i valet
i september. I maj planerar vi att anordna en
utfrågning av de lokala politiska partierna
med utgångspunkt i hur det är att leva och
bo i Österåker. Fundera på vilka frågor du
vill ha svar på!
Just när jag skriver detta hör jag i TV:n
som står på, att det har varit extremt solfattigt under de första veckorna av 2014. Men
dagarna blir längre och talgoxarna har vårkänslor. Det räcker ett gott stycke!

Egil Boräng

Sportlovsprogram vecka 8

Så här ser sportlovsprogrammet ut just nu och kan ev utökas med fler aktiviteter.

Söndag 16 februari

11.00–12.00 Innebandy i gympahallen, Anna Frössevi 070–306 35 30
15.00–16.00 Barngympa 2–5 år i gympahallen, Eva Engström 070–552 62 34
18.00–19.30 Styrka och konditionsträning i gympahallen,
Catharina Andersson 0151–303 43

Tisdag 18 februari

18.00–19.00 Tjejgympa i gympahallen förskolan–6:an, Petra Karlsson och
Anna Frössevi

Onsdag 19 februari

19.00–20.00 Styrka och konditionspass i gympahallen, Catharina Andersson

Söndag 23 februari

11.00–12.00 Innebandy i gympahallen, Anna Frössevi
15.00–16.00 Barngympa 2–5 år i gympahallen, Eva Engström
18.00–19.30 Styrka och konditionspass i gympahallen, Catharina Andersson
Välkomna önskar ÖIS genom Catharina Andersson
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Väghyvling i Österåker

Passa på att boka redan nu! Jag hyvlar i nuläget många vägar mellan Läppe, Vingåker och Torp så maskinen finns i bygden under flera veckor. Detta medför då att
framkörningskostnaden blir minimal. Jag ombesörjer även kantskärning.
Bengt Geiron, tel 070–863 52 18, e-post bengtgeiron@hotmail.com

Österåkers socialdemokratiska förening

Österåkers s-förening håller årsmötesförhandlingar i församlingshemmet 21 februari kl 18.30.
Förtäring.Välkomna!

Dags att beskära fruktträd
Att beskära ger bra balans och
fin karaktär åt dina träd. Jag
är utbildad och har mångårig
erfarenhet. För ett kostnadsfritt
besök och prisförslag - Ring och
boka tid nu! Magnus Drysén, tel
076–290 98 86

Österåkersbygdens friskoleförening har årsmöte den 23

april kl 19 i skolans matsal. Alla
medlemmar hälsas välkomna! Är du
ännu inte medlem men önskar bli så
betalas medlemsavgiften 100 kr till
bankgirokonto 618-0194. Kom ihåg
att ange namn och adress.

SOCKENSTUGAN
Fotvård

Nina kan ta hand om dina fötter 10
mars, 14 april, 5 maj, 9 juni och
7 juli. Spar gärna denna annons, ny
annons kommer i sommar! Välkommen önskar Nina van Glabbeck,
tel 0150–592 00

Hårvård

Tider för ”Hår och Sånt”:13 och 14
mars, 14 april och 19 maj.
Välkommen önskar Pernilla Pfriem
tel 073–372 02 49

Allting förändras men
ingenting förgås. Pytagoras
Manusstopp 10 mars 2014
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