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Sockenrådet
Den 25 januari träffas
Sockenrådet för årets första
sammanträde. Då ska vi planera
verksamheten för 2016. I april
har vi den årliga Sockenstämman. Det är ett bra tillfälle
att ta upp frågor som du vill att
Sockenrådet ska arbeta med!
Hör gärna av dig i förväg, så att
vi kan förbereda oss.
Så här vid årets början kan det
kanske vara bra med lite
information om hur Österåkersbladet finansieras. Tryckningen
bekostas i huvudsak av
socknens ”stora” föreningar,
d.v.s Hembygdsföreningen,
Sockenrådet, ÖIS och
Österåkers församling. Dessa
fyra föreningar betalar ettusen
kronor var och får därmed
informera om sina arrangemang
utan ytterligare kostnad.

För att det ska gå runt behöver
vi dock ytterligare intäkter och
erbjuder föreningar, företag och
privatpersoner att annonsera till
följande priser:
Föreningsinfo från andra
föreningar än ovan nämnda:
25 kronor/spaltcentimeter
▪ Annonser från privatpersoner
25 kronor/spaltcentimeter
▪ Annonser från företag
50 kronor/spaltcentimeter
Alltså, välkomna att annonsera
om det är något ni vill berätta
om för alla som bor i bygden.
Den tryckta upplagan är drygt
500 exemplar och det är cirka
140 personer som får bladet i
sin dator som pdf-fil.
Sockenrådet önskar alla läsare
av Österåkerbladet en god
fortsättning på 2016!
Egil Boräng

Vi imponerades av att så många
tagit sig upp till julottan 06.00
Kören sjöng ju från läktaren, så vi
ser inte alla, men ett 50-tal
personer kunde vi nog räkna in.
Ola hade som vanligt varit uppe
långt innan ottan och tänt alla
hundratals levande ljus. Granarna
och julkrubban höjde stämningen.

Text Maggie, Foto Rolf Pettersson

Välkommen till kyrkan
Söndag 17 januari 11.00
Gudstjänst, Benny Larsson
Söndag 24 januari 10.00
sammanlyst till Västra
Vingåkers kyrka. Ekumenisk
gudstjänst, Benny Larsson
Ekumenisk kör

Söndag 31 januari 11.00
Gudstjänst, Karl-Erik Jansson
Gudstjänstgrupp: Peter, Anci,
Sara-Greta, Per
Söndag 7 februari 18.00
Taizémässa, Karl-Erik Jansson
Semlor serveras
Onsdag 10 februari 19.00
Askonsdagsmässa, Karl-Erik
Jansson, Annalena Geiron
Widén
Söndag 14 februari
11.00 Gudstjänst,
Benny Larsson
Kyrkokören sjunger
Söndag 21 februari
11.00
Mässa, Per Hökpers

Välkommen till
församlingshemmet
Torsdag 28 januari 12.00
Sopplunch Maud Nimheim
Ottosson berättar Värdar: Per
och Sara-Greta
Torsdag 4 februari 14.00 Café
med program Värdar: Anci och
Bengt
Torsdag 11 februari 14.00 Café
med program Värdar: Helena
och Margareta

Torsdag 18 februari 14.00 Café
med program Värdar: Anci och
Kjell

ÖIS
Nu är vi igång
igen efter
juluppehållet.
Barngympagrupp
söndag 17/1 16:30
för barn födda
2006-2010
Styrka & konditionspass
Söndagar 18.00 Vuxna
ÖIS nya styrelse:
Ordförande Rolf Pettersson
Timo Granetin
Henning Samuelsson
Håkan Finnberger
Samuel Hägglund
Mattias Zetterberg
Kenneth Andersson

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

Notera redan nu att datum
för årsmötet är den 18 mars
19.00

Julfesten
På trettondagen
hölls, som
traditionen bjuder,
julfest i
gymnastikhallen.
Man började i
kyrkan med samling
runt krubban.
Därefter väntade
gymnastiksalen med ringlekar, saft
och kaffe samt tårta. Lotteriet är ju
också ett stående inslag och efter
fikapausen drogs alla vinnare.
Lekledaren Rolf Ohlsson tog åter
täten och med hjälp av de duktiga
”spelekvinnorna” - Elisabeth
Ohlsson, Gunnel Pettersson på fiol
och Irma Dahlberg på dragspel avverkades alla kända
dansvisor och som avslutning
avfyrades ”raketen”!
Sen kom Lars-Åke Holmgren –
– trodde någon i den unga publiken.
Men vi fortsätter nog att kalla
honom tomten. Vem det än var så

hade han med säcken med
godispåsar som delades ut till alla
små barn.
C:a 80 personer deltog i festen. Allt
gick som en dans tack vare alla
”fixare”. Dessa skall ha ett stort tack
för sin ovärderliga insats.
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