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Sockendag vid klockstapeln
lördag den 1 augusti klockan
10.00 - 15.30
Tider:
10.00 -14.00 Marknad
12.00 Lunchmusik i kyrkan
13.00 Vi välkomnar dels nya
Österåkersbor, dels ungdomar i socknen
som fyllt 16 år och därmed har rösträtt i
Sockenrådet.
14.00 - 15.30 Den stora byakampen
Under dagen serveras kaffe och Wraps.
VÄLKOMNA!

Sockenrådet
Juli är förmodligen den månad
under året då Österåker har sin
största befolkning. Välkomna

alla ni som firar semester i
bygden! Det är härligt att se hur
torp och stugor befolkas under
ett antal intensiva
sommarveckor! Det är under
sommaren som mycket händer i
Österåker - allt från triathlon till
sommarkonserter. Och så
förstås Sockendagen!
Marknadssäljare
Som framgår av särskild annons
har vi Sockendag den 1 augusti.
Vill du vara med och sälja är du
mycket välkommen. Vi vill
gärna ha flera försäljare. Anmäl
dig till undertecknad.
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 Forsbys lag
som tog med sig det fina
vandringspriset. Vilken av
socknens byar får med sig den
fina skylten hem efter årets
byakamp? En snabb sammanfattning av tävlingsreglerna:
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 tävlingsreglerna?
Hör av dig!
Sockenrådet önskar er sköna
sommardagar i Österåker!
Egil Boräng

Kyrkan
…under v. 30 och 31:
Sommarkyrka måndag
– fredag 13.00- 16.00.
Andakt 14.00
Guidning, kaffe.

Friskolans elever har utställning
i kyrkan under
sommarkyrkoveckorna.
Söndag den 19 juli 11.00
Gudstjänst i församlingshemmet, Karl-Erik Jansson
Sillunch, kulturpriset delas ut
Söndag den 26 juli 18.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Onsdag den 29 juli 19.00
sommarmusik
"Sommardragspel"
med Bo Gäfvert och Anneth
Pettersson
Lördag den 1 augusti 12.00
Lunchmusik i kyrkan
Söndag den 2 augusti 10.00
Gudstjänst, Annalena GeironWidén
Söndag den 9 augusti 18.00
Mässa, Benny Larsson
Onsdag den 12 augusti 19.00
sommarmusik
"Let sing and play opera"
Sopran: Tereza Dudková,
Violin: Lubos Dudek, Piano:
Birgitta von Matérn
Söndag den 16 augusti 10.00
Gudstjänst, Annalena GeironWidén
Söndag den 23 augusti 18.00
Mässa, Benny Larsson
Söndag den 23 augusti 18.00

Mässa, Benny Larsson
Söndag den 30 augusti 10.00
Gudstjänst, Annalena GeironWidén
Söndag den 6 september 11.00
Mässa, Maud Nimheim
Ottosson
Söndag den 13 september 11.00
Gudstjänst, Benny Larsson
Söndag den 20 september 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Ovanstående kan vara något
preliminärt p.g.a. semester. Titta
i Kuriren så är du säker.

Församlingshemmet
Söndag den 19 juli 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Sillunch, kulturpriset delas ut
Håll utkik på vad som händer i
församlingshemmet den 10–14
augusti 10.00 -16.00: Öppet
dagkollo för alla åldrar. Och du
som musicerar: torsdagen den
13 augusti blir det en
”Minispelmansstämma” mellan
13.00 och 16.00 för alla som
vill, erfaren som nybörjare. Ta
med ditt instrument och kom!
Du kan hämta allspelslåtar i
församlingshemmet eller i
Kyrkans hus i Vingåker.
Fast där händer inte så mycket
förrän den 24 september:
Maria Gabrielsäther och Gunilla
Celing visar bilder från Israel
och Palestina.
Birgitta och Margareta är
värdar.

Men då har ett nytt
Österåkersblad kommit ut.

Hembygdsföreningen
Kulturkväll i hembygdsgården i Ättersta. Onsdag 22/7
19.00. Underhållning av
Byledraget. Sång, musik,
allsång och många dragspel.
Lotter och kaffeservering.
Vi delar också ut hederstecken
till dem som inte kunde vara
med vid årsmötet, samt priser
till vinnarna vid tipspromenaden
under trädgårdsdagen.
Alla är varmt välkomna
Bilder som berättar

Vill också påminna om
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.

Österåker Öljaren Triathlon
Lördag
25 juli
• Första
start kltio14 vid Hullabadet
Veporna
är 22
till antalet,
Bilfritt
tävlingsområde
från
V.Vingåker. och tolv från
Pris
20:- inkl transport med veterantraktor
Österåker.
till tävlingsplatsen.
Så passa på att se bilderna som
Parkering vid Hagby idrottsplats.
sitter uppe under
sommaren
Kaffeservering,
korv med
bröd. och
tas ner den 31 augusti.
Välkommen!

Öppet hus / Öppen trädgård
Välkomna till Forsby/Lugnet
söndagen den 9 augusti
13.00 – 16.00
Jag fyller visserligen år, men det
är inte det viktiga! Det viktiga är
att träffa glada och positiva
människor: gamla släktingar,
grannar och vänner! Kom och
mingla i mitt naturreservat, ta en
kopp kaffe och en brödbit! Jag
säger som Lill-Babs: - Jag ska
hålla på så länge jag är ung!
Välkommen hälsar Lars-Åke!
OBS! Jag bor faktiskt i ett
naturreservat!

Bredband och fiberoptisk kabel
i Österåker
Läs om den senaste

händelseutvecklingen!

Se bilagan!
Notera den 31 juli, ett viktigt datum!
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