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Midsommar på Hagby
idrottsplats

Torsdagen 18 juni kl 18.00
träffas vi på Hagby för att klä
midsommarstången – medtag
blommor, sax och sekatör.
Alla är välkomna till en trevlig stund på Hagby!

Midsommarafton kl.14.00
Traditionellt midsommarfirande med dans och lekar
runt midsommarstången.
Kaffeservering, hästskjuts,
lotterier, fiskdamm, bollkastning, skytte, pilkastning
och Ravellimålet.
Musik och sång av Reinhold Alstermark.
I kiosken finns korv, glass
och lite godis.
Välkomna till midsommarfirande på Hagby önskar
Österåkers Idrottssällskap!

Kallelse till

INFORMATIONSMÖTE

OM BREDBAND OCH FIBEROPTISK KABEL I
ÖSTERÅKER
Plats: Österåkers Idrottshall
Tid: Lördagen den 4 juli kl 10.00–12.00

Informationsmötet kommer att ha i stort sett samma innehåll som
det möte som hölls den 28 maj. Det här mötet vänder sig särskilt
till fritidsboende/sommargäster, men alla är välkomna att delta!

Välkommen till KYRKAN
Lördagen 20 juni kl 10.00
Friluftsgudstjänst i Valltrand, Benny Larsson
Söndagen 21 juni kl 10.00
Mässa i Västra Vingåkers kyrka (OBS plats),
Maud Nimheim Ottosson
Söndagen 28 juni kl 18.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Onsdagen 1 juli kl 19.00
Sommarmusik: ”Var det en dröm”
Mezzosopran: Caroline Amneus Piano:
Daniel Beskow (Musik av bl a Sibelius,
Rachmaninov och Chausson)
Söndagen 5 juli kl 10.00
Mässa i Västra Vingåkers kyrka (OBS plats),
Karl-Erik Jansson
Söndagen 12 juli kl 18.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Onsdagen 15 juli kl 19.00
Sommarmusik: ”Musik i sommartid”
Sång: Rolf Vårdstedt, piano: Christian
Wallentin
Söndagen 19 juli kl 11.00 (OBS tiden)
Gudstjänst i församlingshemmet, Karl-Erik
Jansson, Sillunch

Måndagen 20 juli och två veckor framåt:
Sommarkyrka måndag till fredag kl 13.00–
16.00. Andakt kl 15.00. Under sommarkyrkan får vi se en spännande, tankeväckande
utställning av Friskolans elever.
Söndagen 26 juli kl 18.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Onsdagen 29 juli kl 19.00
Sommarmusik ”Sommardragspel” med
Bo Gäfvert och Anneth Pettersson

Församlingshemmet

Söndagen 19 juli kl 11.00
Gudstjänst och sillunch
Håll utkik på vad som händer i församlingshemmet 10–14 augusti
kl 10.00–16.00: Öppet dagkollo för
alla åldrar. Och du som musicerar:
torsdagen den 13 augusti blir det en
”Minispelmansstämma” mellan 13
och 16, för alla som vill, erfaren som
nybörjare. Ta med ditt instrument och
kom! Du kan hämta allspelslåtar i
församlingshemmet eller Kyrkans hus
i Vingåker.

Sommaren sjungs in

Österåkers och V Vingåkers kyrkokörer öppnade årets ”Sommarmusik i Österåkers kyrka” den
3 juni under ledning av Anneth Pettersson och Christian Wallentin. Publiken kunde avnjuta
vacker solosång av Aurora Berkestam och Sigvard Andersson. Två uppskattade instrumentala
inslag framfördes i fint samspel mellan Brunhilde Artus och Anneth Pettersson på fiol resp
dragspel. Avslutningsvis framförde Fanny ett orgelstycke av Mendelssohn med stor bravur.
Publikens uppskattning inspirerade kören till ett extranummer: En vänlig grönska. Nu kände
vi sommaren komma fram.

Text: Maggie Helin Foto: Rolf Pettersson

Från SOCKENRÅDET

HEMBYGDSFÖRENINGEN

Sommaren har just börjat och det är
mycket som vi har att se fram emot. Efter traditionellt midsommarfirande på
Hagby blir det Sommarmusik i kyrkan,
Hembygdsföreningens olika aktiviteter
och Öljaren Österåker Triathlon för
att nämna något. Den 1 augusti är det
Sockendag och inför den är det dags att
tänka på några saker.
Marknadssäljare
Vill du vara med och sälja är du mycket
välkommen. Vi vill gärna ha flera försäljare. Anmäl dig till undertecknad.

Andra helgen i juli är det traditionsenligt
öppet hus i hembygdsgården i
Ättersta. Lördag och söndag 11-12
juli kl 11–15, båda dagarna. Visning av
vårt stora bildarkiv. Släktforskarhjälp
med Österåkersanknytning. Se våra
museiföremål och mycket annat. Lotter.
Kaffeservering.
Varmt välkomna!

Nyinflyttad till Österåker
Vid Sockendagen vill vi uppmärksamma dem som flyttat till och skrivit sig i
Österåker sedan sommaren 2014. Detsamma gäller de ungdomar i socknen
som fyllt eller fyller 16 år under året.
Om något av detta gäller dig, hör av
dig och kom till Sockendagen. De som
möter upp får en T-skirt med bild på
Österåkerskorpen.
Den stora byakampen
Förra året var det Forsby som tog med
sig vandringspriset. Vilken av socknens
byar får med sig den fina skylten hem
efter årets byakamp? Börja redan nu att
sätta ihop ett eller flera lag. Det är fem
grenar i tävlingen och fem medlemmar i varje lag. Laget utser en som tävlar i varje gren. Byn får ta in släktingar
och goda vänner om det är svårt att få
ihop ett komplett lag. I laget ska det finnas ett barn 0–12 år, en ungdom 13–25
år, en vuxen, 26–65 år, en pensionär
och en fritidsboende. En person kan
uppfylla flera av kriterierna, t ex samtidigt vara ungdom och fritidsboende.
Vill du ha detaljerade tävlingsregler?
Hör av dig!

Den 13 juni öppnade utställningen
”Bilder som berättar” i parken vid
Säfstaholms slott i Vingåker. Det är
Sörmlands museum som arrangerar
utställningen med hjälp av bilder från
hembygdsföreningarna i Vingåker och
Österåker. Veporna är 22 till antalet, tio
från V.Vingåker och tolv från Österåker.
Så, passa på att se bilderna som sitter
uppe under sommaren och tas ner den
31 augusti.
Arne Westberg

Med försommarhälsningar
från Sockenrådet.Egil Boräng

Boka också kulturkvällen i hembygdsgården den 22 juli. Byledraget spelar
och sjunger. Mer i nästa österåkersblad.

Lägesrapport om
Göktytan runt Österåker

I år kan vi meddela att vi har sex stycken dokumenterade häckningar av
Göktytan runt Västtorp i Österåker.
På grund av att maj varit så kall så blir
häckningarna oregelbundna. Någon
hade endast hunnit med tre ägg och
den som hade mest hade 12 ägg som
snart är kläckfärdiga.
Vi vill ge en stor eloge till markägaren
som avverkat skog men lämnade kvar
en rejäl bit av en björk, där vi haft en
holk för Göktytan i flera år och som
bebos varje år av just denna fågel. Det
är snyggt röjt efter arbetet vilket gör
att det blir ett öppnare landskap, så att
tuvmyror hittar dit vilket gynnar Göktytan som då får sin favoritkost. Kan det
bli bättre?
Trevlig sommar önskar ”Göktytornas
vänner i Västtorp” Rolle & Lasse

Loppis- och hantverksrunda
18 juli kl 10–16

Passa på att se vår vackra bygd när
du besöker de loppisar och hantverksförsäljningar som kommer att finnas på
skilda håll i Österåker. En karta med de
markerade försäljningsställena finns att
hämta hos Catharina Andersson 18 juli
– följ skyltar från kyrkan så hittar du till
henne. En del säljare kommer att ha kaffeservering. En röd ÖIS-tröja markerar
deltagande.
Vill du vara med och ha loppis- eller
hantverksförsäljning anmäl dig senast
4 juli till Catharina Andersson
070–550 10 82 och Gunnel Pettersson
073–701 62 17.
Kostnaden för att delta är 100 kr, som
går till annonsering och tryckning av
kartor. Förra årets loppis- och hantverksrunda var en succé så nu hoppas vi på ett
stort deltagande.
Välkomna med anmälningar!

Österåker Triathlon
Nästa funktionärsträff är torsdagen 23
juli vid Hullabadet. Drop-in 17.00–19.00.
Du får då personlig information om ditt
uppdrag, deltagarlista, tröja om du inte
redan har en, varselväst plus kort regelinformation med mera.Vi bjuder på grillkorv.
Stanna gärna och hjälp till att med att bygga
tävlingsområdet.
På själva tävlingsdagen får du funktionärsfika vid bron utanför köket 11.00–12.00.
Medtag egen termos att fylla kaffe eller té i
plus en korg. Vid eventuella frågor, kontakta
Anna Frössevi 070–306 35 30 altenativt
oljarenosteraker@gmail.com
Årets spännande Triathlontävling 25 juli,
start kl 14 vid Hullabadet. Vi vädjar till alla
att lämna bilen hemma denna dag alt parkera vid Hagby. Tävlingsområdet kommer
att hållas motorfritt, så när som på servicebil
samt funktionärers motorcyklar.
Triathlonstyrelsen

Kära Österåkersbor!

Nu har jag en ny programidé för musikkanalen P2 – P2 Dokumentären. Jag vill
ha kontakt med alla som har någon gammal släkting/förfader eller förmoder
som spelade låtar eller sjöng visor här i
trakten. Det kan vara kända eller endast
lokala förmågor. Jag vet t ex att Ingabritt
Petterson har en känd dragspelare i släkten. Så Ingabritt ska få berätta om honom
för mig, har jag tänkt. Jag vet också att
det finns lokala visor från Ättersta. Dessa
hoppas jag också få spela in. Vad finns
det mer för musikaliska traditioner i socknen? Vad vet ni i Hembygdsföreningen?
Alla förslag mottages. Självklart ska också Bror Celing vara med på ett hörn. Och
vad finns det för förmågor idag? Sitter ni
hemma och sjunger visor för varandra?
Hör av er till mig, Ylva Mårtens, ring
070–690 90 62 eller kom förbi på Grönlund! Jag är här i bygden till den 12 juli.
Varma sommarhälsningar
Ylva Mårtens vid Grönlund
PS. Tack för hjälpen i våras när jag
gjorde programmet ”När freden kom till
Österåker…” Jag fick flera fina berättelser tack vare min efterlysning i Österåkerbladet. DS

Österåkersbygdens friskola vill
tacka för detta läsår och ett speciellt
tack till alla medverkande i vår
Sommarsoaré.
Skolans elever i klass 4–6 deltar i
Sommarutställning i kyrkan v 29–30.

Manusstopp 13 juli 2015
Utgivare av Österåkersbladet är
Österåkers sockenråd: Egil Boräng
0150- 240 50 egil.boraeng@swipnet.se
Redaktion: Ylva Eliasson och Eva Lidén
E-post: osterakersbladet@hotmail.com

