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På rasten lekte lärarna (Ida Borin och Anna Frössevi) och eleverna bland annat
Bro, Bro Breja. Foto: Arne Westberg

Skoldag i Tallsätters skola

Den 25 september hade Österåkersbygdens friskola en temadag som hette
”hembygd i flera sekler”.
Skolan, som lades ner 1953, fick åter
uppleva en skoldag nästan på pricken
som den ”gamla” tiden. Barnen och
lärarna levde sig in i rollen så det stod
härliga till.
Ni kan läsa mer på hembygdsföreningens hemsida
www.enebyhouse.se/hbf/x_program.htm
.
Arne Westberg

Till höger sitter buspojken Olle
(läraren Elin Larsson) i skamvrån.
Foto: Arne Westberg

Välkommen till KYRKAN
Söndagen 18 oktober kl 11.00
Mässa, Maud Nimheim Ottosson
Vi gästas av Strängnäs stifts lekmannaförbund.
Söndagen 25 oktober kl 11.00
Gudstjänst, Benny Larsson
Fredagen 30 oktober kl 13–17 och lördagen 31
oktober kl 11–17 är kyrkan öppen och kaffe serveras. Orgelmusik under fredagseftermiddagen.
Lördagen 31 oktober kl 18.00
Minnesgudstjänst med ljuständning, Karl-Erik
Jansson. Kyrkokören sjunger
Söndagen 1 november kl 18.00
Musikgudstjänst, Boo Egebjer och Anneth
Pettersson. Andakt: Karl-Erik Jansson
Söndagen 8 november kl 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson. Gudstjänstgrupp
Sigvard, Gunborg, Helena och Gunnel
Söndagen 15 november kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Söndagen 22 november kl 10.00 (OBS tiden)
Ekumenisk gudstjänst i Korskyrkan kl 18.00
Musikgudstjänst med Persona Non Grata från
Linköping. Andakt: Annalena Geiron Widén

Välkommen till
församlingshemmet
Torsdagen 22 oktober kl 14.00
Café. Från bokmässan. Göran Hallberg.
Anci och Bengt är värdar.
Lördagen 24 oktober kl 08.00
Städdag i församlingshemmet. Sopplunch
Torsdagen 29 oktober kl 12.00
Sopplunch. Lars-Åke Holmgren berättar
Sara-Greta och Barbro är värdar.
Torsdagen 5 november kl 14.00
Café. Birgitta Lovén berättar om konst.
Anci och Carin H är värdar.
Torsdagen 12 november kl 14.00
Barbro Jordell spelar stenkakor och är själv värd.
Onsdagen 18 november kl 19.00
Stora arbetslaget träffas i församlingshemmet
Torsdagen 19 november kl 14.00
Fixar-Malte besöker oss och berättar om sin
verksamhet. Per och Kjell är värdar.
Torsdagen 26 november kl 12.00
Grötlunch. Anneth Pettersson med överraskningar. Anita är värd.

En aktiv kör i Österåker
Den 3–4 oktober var kyrkokören på en resa och besökte Närketrakten. Vi sjöng i Svennevads kyrka på
mässan, besökte platsen där Skogaholms herrgård legat (som numera ﬁnns att beskåda på Skansen). Vi
ﬁck sopplunch i Skepphultaskogen och shoppade i Varuhuset i Rönneshytta. Övernattade gjorde vi på
hotell Stinsen i Hallsberg och vi hann även med ett besök på Volkswagenmuseet i Pålsboda.
Vi förkovrade oss också i sångteknik av en sångpedagog, så nu hoppas vi att församlingen ska kunna
märka av våra framsteg. Kören sjunger i kyrkan på Alla helgons dag och 1:a Advent härnäst.
Mycket musik blir det till hösten i kyrkan. Boo Egebjer kommer den 1 november och spelar ihop med
mig. Persona Non Grata från Linköping, två sångröster, två akustiska gitarrer och en bas får vi lyssna
till på domsöndagen med text och musik som verkligen griper tag i en. Vi har också lyckats få hit
Linda Gail Lewis (Jerry Lee Lewis syster) den 24 november. Hon är på Sverigeturné och kommer då
med sitt band att bjuda oss på en gospelkonsert kallad ”fridens liljor”.
Väl mött Anneth Pettersson
Kören besökte bland annat Skepphultaskogen, med det största beståndet av trehundraåriga kraftiga
tallar i norra Europa. Text och foto: Maggie Helin

På hotell Stinsen underhölls kören av Anneth Pettersson och Lotte, Anneths skolkamrat som visade
sig vara en fena på altsaxofon. Att Anneth kan traktera ett piano visste vi ju redan så gruppen njöt
av underhållningen. Text och foto: Maggie Helin

En
oförglömlig
körresa!
Åh Anneth,
vilken fantastisk
helg du gav oss!
Stor kram från
Österåkers
kyrkokör
gm Maggie

Från SOCKENRÅDET
Julmarknad den 5 december
Det är inte särskilt länge sedan vi hade sommar.
Men tiden går fort och om mindre än två månader har vi Österåkers traditionella julmarknad,
som i år äger rum lördagen den 5 december.
Det är alltså dags för den som vill sälja något
på julmarknaden att anmäla sitt intresse till
undertecknad.
Vi vill också gärna ha hjälp med förberedelsearbete inför marknaden. I Sockenrådet är vi
inte tillräckligt många för att klara allt. Därför
efterlyser vi frivilliga krafter som vill hjälpa till
med arrangemanget. Vi brukar ha roligt när vi
arbetar tillsammans, så hör av dig om du vill vara
med och jobba, mycket eller lite!

Anneths syster Susanne bjöd kören på en
fantastisk svampsoppa och på kolbullar lagade
över öppen eld. Visst måste även kolarna tyckt
att det var gott? Text och foto: Maggie Helin

Utkörning av Österåkersbladet
Även om man numera kan få Österåkersbladet
i digital form vill de ﬂesta ha tidningen i sin
brevlåda. Distributionen sker med hjälp av
frivilliga krafter. Vår ambition är att ha så många
medarbetare som kör ut bladet att man bara
behöver köra en gång per år. Det är två utdelningsrundor, som omfattar den södra respektive
norra delen av socknen. För varje tur ﬁnns det
karta och vägbeskrivning. Flera har berättat att
utkörning av Österåkersbladet är ett bra sätt att
lära känna nya delar av bygden. Välkommen att
vara med och distribuera! Hör av dig!
Sockenrådet önskar en bra fortsättning på hösten
genom Egil Boräng

Nu, i mitten av oktober, har vi ca 350 deﬁnitiva anmälningar till det ﬁberoptiska nätet!

Information om bredband och ﬁberoptisk
kabel i Österåker
Nu kommer markavtalen!

Alla som vill ha ﬁberoptisk kabel kommer
också att få det! Vad händer nu? Företaget
byNet projekterar alla dragningar av ﬁbernätet
och skickar ut karta och markavtal till alla
markägare. När markavtalen är påskrivna och
inskickade börjar grävningarna om inte tjälen
kommer!
Det är alltså två viktiga frågor som avgör
hur snabbt installationen kan komma igång:
inskickade markavtal och en mild vinter! Du
kommer att som fastighetsägare bli kontaktad
av byNet så att installationen kan ske hemma
hos dig. Hur fibern ska dras på varje enskild
villatomt kommer entreprenören, dvs. byNet,
att komma överens med varje fastighetsägare/
husägare om.
Nytt är att du inte behöver borra något hål
i väggen där du vill ha in ﬁberkabeln. Detta
sköter byNet utan någon merkostnad för dig!
Du måste naturligtvis visa var i huset du vill att
byNet ska montera dosan!
Projektgruppen för ﬁberoptisk kabel i Österåker (se th!) har, som vi skrev i förra numret av
Österåkersbladet, satt upp ett stort antal skyltar

Österåkers Idrottssällskap
Innebandy för ungdomar födda 2002–2005
Tisdagar kl 18–19
Idrottsaktiviteter för födda 2006–2010
Söndagar kl 16.30–17.30
Styrka & konditionspass för vuxna
Söndagar kl 18
Österåkers idrottssällskap inbjuder till
Årsmöte onsdagen 4 november kl 18.30
i församlingshemmet.
Vi bjuder på fika!
Välkomna!

i Österåker, skyltar som berättar att ﬁberoptisk
kabel snart ska installeras! Vi vet att många
fortfarande saknar en skylt. Men det är inte förekomsten av skylt som avgör om du blir ansluten,
den tjänar mest som reklam för projektet! Om
du gjort en deﬁnitiv anmälan kommer du att bli
ansluten! Men vill du ha en skylt, ring någon i
projektgruppen!
Vänliga ﬁberhälsningar från Projektgruppen för
ﬁberoptisk kabel i Österåker

Lars-Åke Holmgren
070-471 88 71
lars-ake.holmgren@folkbildning.net
Viking Jonsson
070–528 22 45
viking.lillanederhult@gmail.com
Morgan Fredriksson
070-353 17 33
morganfredriksson@me.com
Johan Boquist
076-631 30 85
johan.boquist@gmail.com
Regina Westas på Vingåkers kommun
070-554 96 16 svarar också gärna på frågor
om bredband och ﬁberoptisk kabel!

Påminnelse
Österåkers Socialdemokratiska förening håller
tisdagen 29 oktober kl 18.30 medlemsmöte i
Österåkers församlingshem.Välkomna!
Tider hos ”Hår och Sånt” är måndagen
9 november och onsdagen 16 december.
Alla hjärtligt välkomna önskar Pernilla Pfriem
073–372 02 49
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