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Österåkers

JULMARKNAD
Lördag 5 dec kl 10–14 i gymnastikhallen
Försäljning av
• kaffe • hantverk
• bröd • julblommor
• pynt • kärvar
• kransar
• böcker
• lotter m m

Gröt och
skinksmörgås i skolan
Lunchmusik
i kyrkan
kl 12

Välkommen önskar Sockenrådet!

Kyrkan
Söndag 22 november 18.00
Musikgudstjänst med Persona
Non Grata "Musik som berör."
Korv på kyrkbacken från 17.00
Annalena Geiron-Widén,
Anneth Pettersson
Tisdag 24 november 19.00
Gospelkonsert "Fridens liljor".
Linda Gail Lewis med band. Fri
entré. Kollekt till den lokala
flyktinghjälpen.
Söndag 29 november 11.00
Mässa, nytt kyrkoår. Karl-Erik
Jansson. Kyrkokören och
Henning Samuelsson, trumpet.
Söndag 6 december 18.00 Vi
sjunger adventspsalmer.
Kom 17.00, ta en
kopp kaffe och välj
vilka psalmer vi
ska sjunga. Benny
Larsson, Christian Wallentin
Lördag 12 december 18.00
Julkonsert, pastoratets körer.
Luciatåg, Österåkersbygdens
friskola.
Söndag 13 december
Gudstjänsten sammanlyst till
Västra Vingåkers kyrka 10.00

JUL JUL JUL
Torsdag
24 dec
11.00
Krubba.

Fredag 25 dec 06.00 Julotta

Församlingshemmet
Torsdag 26 november 12.00
Grötlunch
Överraskningsprogram: Anneth
Pettersson Anita är värd

Sockenrådet
Julmarknaden
Sockenrådet arbetar just nu med
planeringen av Julmarknaden
den 5 december. Vill du sälja
något på
marknaden? Det
finns
fortfarande plats
för fler
försäljare. De
som anmält sig
kommer att få
ett informationsbrev en vecka
före marknaden.
Vi vill också gärna ha hjälp med
förberedelsearbetet. Om du vill
göra en punktinsats är du varmt
välkommen till Idrottshallen
fredagen den 4 december 17.00
då vi ska göra i ordning lokalen.
Också under marknadsdagen
välkomnar vi frivilliga för olika
uppgifter. Meddela
undertecknad.
Utkörning av
Österåkersbladet 2016
Nu rekryterar vi personer som
vill vara med och köra ut bladet

nästa år.
Frivilliga
insatser är
en
förutsättning för att alla
sockenbor ska få en tidning i sin
brevlåda. Vår ambition är att vi
ska vara så många som
medverkar att varje utkörare
bara behöver köra en runda
under året.
Slutligen vill Sockenrådet önska
alla en fin Adventstid! Vi ses på
Julmarknaden!
Egil Boräng

Hembygdsföreningen
http://www.enebyhouse.se/hbf/

Hembygdsföreningens
Årsskrift 2015 utkommer
till första advent och börjar
säljas i samband med
kyrkkaffet i
församlingshemmet.
Årsskriften är också
huvudnummer vid

hembygdsföreningens bord i
samband med Österåkers
julmarknad den 5 dec. Priset är i
år 70 kr. Som vanligt innehåller
den ett varierat utbud av artiklar
med minnen och berättelser om
smått och stort. "Lilly i
Täppelund" berättar om sitt
innehållsrika liv. Barbro
Karlsson berättar minnen om
hopfällbara dragspel och
fergusontraktorer. Barbro
Hultgren minns sin första
skoldag som lärare i Österåkers
nya skola 1953 och så upplever
vi en gammal
skoldag som hände
nu i september.
Professor Svante
Strandberg förklarar
sjönamn i
Österåkers socken.
Ett par artiklar
handlar om statare.

Vidare om kulturpriset 2015 och
foto på årets förstaklassare i
friskolan. Så följer lite statistik
om födda, döda och
befolkningsmängden. Lista på
födda 1914 finns också liksom
verksamhetsberättelse och
österåkersbilden från året som
gått. Från hembygdsföreningens
första årsskrift från 1982 fram
till nu hävdar vi att den blir
bättre och bättre för varje år. Att
den också varje år är årets
julklapp är ett som är säkert.
Julfesten
Vi påminner redan nu om
julfesten för små och stora barn
som hembygdsföreningen och
församlingen ordnar den
6 januari 2016 i gymnastiksalen.
Arne Westberg
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