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ÖIS
Funktionärsträff inför triathlon
måndagen den 27 april 18.00 i
idrottshallen. Varmt välkomna!
Tiden går fort och vi närmar oss
med stormfart den stora
Thriathlontävlingen. För att
kunna genomföra en så här stor
tävling behövs många
funktionärer, så ÖIS behöver
din hjälp. Det kommer att bli en
folkfest för byn.
Man kan hjälpa till med många
saker - baka till serveringen,
Hjälpa till i serveringen, flagga
längs vägen eller sponsra
tävlingen.
Har du en fråga, kontakta Anna
Frössevi. Handlar frågan om
servering och bakning kontakta
Catharina Andersson

Österåkersbygdens
friskoleförening.
Årsmöte…
… onsdagen den
1 april 18.30 i
skolans matsal.

Vill du vara med och stödja
bygdens skola kan du sätta in
100:- på bg 618-0194. Då
hjälper du också till med
tryckkostnaderna för den
intressanta skoltidningen
Korpgluggen. / Styrelsen

Kyrkan
Vid brödauktionen den 8 mars
sålde vi bröd för 850 kronor
som går
oavkortat till
kyrkans
fasteinsamling.
Skärtorsdagen
Namnet ”Skärtorsdag” kommer
från ett gammalt svenskt verb skära i betydelsen rena. Man
skar bort dåliga eller fula delar
från något man ville behålla.
Man ”renade” det. Lätt att
förstå!
I texten på 2015 års Skärtorsdag
får vi veta, att Babylonierna, i
slutet på 500-talet f.Kr. intog
Jerusalem och deporterade de
flesta judar till Babylon, där de
troligast blev slavar eller
förtryckta människor. Man kan
se paralleller i dagens värld?

Profeten Jeremia hade förutsagt
denna händelse. Att förutsäga
händelser var vad profeter
gjorde eller gör. De profeter vi
läser i dag är väl de som
”träffade rätt”. De andra är
glömda. De ”profeter” vi hade
efter första världskriget var
ovetande. De sade nämligen att
det aldrig mer skulle bli krig.
Går vi till kyrkan på
skärtorsdagskvällen får vi
uppleva hur Jesus instiftar
nattvarden och hur han försöker
få lärjungarna att förstå vad som
kommer att hända med honom.
Han har det jobbigt med det.
Kompisarna förstår ingenting.
Han antyder också att han vet
vem som kommer att förråda
honom för 30 silverpenningar!
Kvällen innehåller en
spännande gudstjänst!
Vi förbereder också kyrkan för
Långfredagens gudstjänst
genom att vi avlägsnar allt från
altaret. Församlingen brukar
hjälpa till att bära.
Väl mött i Österåkers Kyrka på
Skärtorsdagskvällen!
Lars-Ulrik Almerén.
Ola Malmkvist

Gudstjänster
Söndag 22 mars 11.00 Mässa,
Karl-Erik Jansson Barnkör
Söndag 29 mars 11.00
Gudstjänst, Maud Nimheim

Ottosson Sång av Lars-Åke
Stenström
Torsdag 2 april 20.00
Skärtorsdagsmässa med
avklädande av altaret, Karl-Erik
Jansson
Fredag 3 april 11.00
Långfredagsgudstjänst, KarlErik Jansson Kyrkokören
sjunger
Lördag 4 april 23.30
Påsknattsmässa, Karl-Erik
Jansson Kyrkokören sjunger
Söndag 12 april 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Söndag 19 april 11.00 Mässa,
Karl-Erik Jansson
Gudstjänstgrupp: Gunborg,
Sigvard, Helena och Gunnel
Söndag 26 april 15.00 (OBS
tiden) Gudstjänst, Benny
Larsson och Purple Pray
Församlingshemmet
Lars-Ulrik Almerén läser
Fröding vid ett torsdagscafé i
församlingshemmet.

Torsdag 19 mars 14.00 Café,
Margareta och Ola har en
överraskning åt oss
Torsdag 26 mars 12.00
Sopplunch Elektriska energins
egenheter Tage Rosén berättar
om vår vardagsel.
Torsdagen den 9 april 14.00
Café. Polisen besöker oss.
Information om inbrottsskydd
m.m.
Torsdag 16 april 14.00 Café.
Kalle ger sig ut på sjön
Lördag 18 april 08.00 Städdag i
församlingshemmet
Torsdag 23 april 12.00
Sopplunch. Överraskningsprogram med Anneth

I samband med denna
programpunkt kommer en grupp
elever från Österåkersbygdens
friskola att berätta om sina
visioner om Österåkers framtid.
Ta gärna med dig frågor som du
vill diskutera.
Egil Boräng

Hembygdsföreningen
Årsmöte
Församlingshemmet den 20 mars
19.00. Sedvanliga
årsmötesförhandlingar
Underhållning av 4-Gubbs – ett
jättetrevligt gäng
med sång och musik.
Föreningen bjuder
på förtäring.

Sockenrådet
Sockenstämma…
…med frukost och
miniverkstad
den 11 april
9.00 – 11.30
Som vi skrev redan i förra
numret kallas alla Österåkersbor
till Sockenstämma lördag den
11 april i Idrottshallen. Vi börjar
med frukost 9.00 och därefter
följer stadgeenligt årsmöte.
Som avslutning planerar vi att
genomföra en miniverkstad då
vi ska samtala om viktiga
framtidsfrågor för bygden.

För ännu icke medlemmar
ordnas medlemskap på plats
innan mötet. Hjärtligt
välkomna.
Medlemsavgift/Program
Årets program och medlemsavi
utskickas runt månadsskiftet. Se
också vår hemsida.
http://www.enebyhouse.se/hbf/

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: 076 – 290 98 86

Välbesökt sopplunch…
…i Österåkers församlingshem
den 26 februari. Vi blev många,
hela 27 stycken räknades in,
som ville lyssna när Arne
Westberg skulle underhålla oss
med berättelser om några
bemärkta Österåkersbor.
Personerna för dagen var tre:
-greven i Grövsbol, Per Nilsson
-spinnrockssvarvaren Pelle Hen
-musikern Eric Olzen.
Kul för oss Grövsbolsbor som
hunnit träffa greven i livet. "Det
blåser Stockholmsvindar ser
jag" sa han när Roffe och jag
gick ner och badade i Låttern på
60-talet.
Många av oss har eller trodde
sig ha en Pelle Henare hemma.
Gick hem och kollade. NO8
stod det på vår. Inget Hen
tyvärr.
Arne berättade att Inga-Britt
Pettersson i Ättersta (som så
lägligt var på plats) är släkt med
Eric Olzen (farbror?). Vi fick
även höra ett smakprov på hur
han hanterade sitt handklaver.
Tack Arne, det var en rolig
stund även om den kom att
inkräkta på starten av damernas
stafett i Falun.

Och tack Margareta och Ola för
goda soppor och smör- och
sockerstinna kakbitar till kaffet.
Maggie

Ett par hundra
sångsvanar landade häromdagen i
våtmarken vid Öljaren nära Hulla
by. Kanske säkrare ändå att ta sig

till Tysslingen om man vill se dessa
vackra fåglar. F n är det c:a 4000
svanar där.
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