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Från Sockenrådet

Sockenstämma, ändrad postort och
Musikfest i Österåker
Du har väl bokat in Sockenstämma lördagen den 16 april klockan
9-11 i Idrottshallen? Vi börjar med
frukost och sedan blir det sedvanliga
årsmötesförhandlingar. Kom och tala
om vad du vill att Sockenrådet ska
arbeta med!!
Som ni säkert sett i media blev
det ingenting av med den aviserade ändringen av postadresser
för ett stort antal hushåll i Österåker. Sockenrådet agerade på olika
sätt i frågan bl. a. genom en träff med
företrädare för Vingåkers kommun och
ett brev till PostNord. (Finns på Sockenrådets hemsida.)

Det finns många duktiga musiker
med anknytning till Österåker.
Tillsammans med Österåkers församling anordnar Sockenrådet en musikfest
söndagen den 17 juli på eftermiddag
och kväll. Nu söker vi medverkande,
proffs och amatörer. Se separat annons
i detta nummer.
Vi börjar ana att vintergäck och snödroppar är på väg, så trots snön som
kom i natt får det blir vårhälsningar
från Sockenrådet den här gången!

Egil Boräng

Välkommen till ...

Kyrkan

♦ Söndag 13 mars kl. 18.00 Gudstjänst, Per Hökpers och Annalena
Geiron Widén.

♦ Lördag 26 mars kl. 23.30 Påsknattsmässa, ”Från mörker till ljus”, KarlErik Jansson. Kyrkokören sjunger.

♦ Söndag 20 mars kl. 18.00 Mässa,
Karl-Erik Jansson. Palmsöndagen,
avslutning av fasteinsamlingen och
offergång. Patrik Ahlberg flöjt och
Staffan Sjögren gitarr.

♦ Måndag 28 mars kl. 15.00 Ekumenisk gudstjänst i Baggetorps
församlingshem, Per Hökpers. Sång
av Anneth Pettersson och damkören,
Bengt Geijron bas, Jarl Kynkäänniemi
trummor.

♦ Torsdag 24 mars kl. 20.00 Skärtorsdagmässa med avklädande av altaret,
Benny Larsson. Sång av damer från
kyrkokörerna.
♦ Fredag 25 mars kl. 11.00 Långfredagsgudstjänst, Karl-Erik Jansson.
Sång av herrar från kyrkokörerna.

♦ Söndag 3 april kl. 11.00 Gudstjänst,
Per Hökpers, sång Susanna Rhodevi.
♦ Söndag 10 april kl. 11.00 Mässa,
Benny Larsson.
♦ Söndag 17 april kl. 18.00 Gudstjänst, Karl-Erik Jansson.

Församlingshemmet
● Torsdag 17 mars kl.
14.00 Torsdagscafé. Arne
Westberg berättar om Österåker. Värdar: Birgitta
och Margareta
● Torsdag 31 mars kl. 12.00 Sopplunch Sören Berglind: om lantbruksmaskiner. Värdar: Barbro och Helena.
● Torsdag 7 april kl. 14.00 Torsdagscafé Läsarsånger Elisabet och Rolf
Olsson, Anneth Pettersson. Värdar:
Kjell och Per

● Torsdag 14 april kl. 14.00 Torsdagscafé KallePräst visar bilder: "Och i
sjön fanns gott om vatten..." Värdar:
Anki och Bengt
● Lördag 16 april kl. 08.00 Städdag i
och runt församlingshemmet.

Musikanter i Österåker
Det finns väldigt många med anknytning till Österåker som sysslar med
sång och musik både som professionella och amatörer. Detta vill vi ta tillvara
och i sommar planerar Österåkers
sockenråd att tillsammans med Österåkers församling anordna en musikfest.
Tidpunkten blir söndagen den 17 juli
under eftermiddag, kväll. Vi tänker oss
en rad minikonserter i kyrkan. Dagen
avslutas med en gemensam musikandakt. Det kommer att anordnas någon
form av servering under festen.
Nu inbjuder vi alla musikutövare,
proffs och amatörer, som bor i Österåker, permanent eller på fritiden, men
också utflyttare som har anknytning till

Österåker, att delta i den första musikfesten. Vill du veta mera eller så är du
varmt välkommen att anmäla dig till
den musikansvariga, Anneth Pettersson, kantor i Österåkers församling,
anneth.pettersson@svenskakyrkan.se,
tfn 0709-15 20 15 eller Egil Boräng,
Österåkers sockenråd, egil.boraeng@
swipnet.se tfn 0150-240 50.
Välkommen att anmäla att du vill var
med så snart som möjligt!

Anneth Pettersson

Egil Boräng

Årsmöten i Österåker
Hembygdsföreningen

Inbjuder till årsmöte i församlingshemmet, fredagen den 18 mars kl
19.00. Sedvanliga förhandlingar. För
ännu icke medlemmar ordnas medlemskap på plats innan årsmötet. För
underhållningen svarar Sune Werner
på dragspel. Lotter. Kaffe som hembygdsföreningen bjuder på.
Välkomna!

Österåkersbygdens

friskoleförening
Onsdagen den 6 april kl. 18.00 i
skolans matsal.
Är du inte medlem blir du det lätt
genom att sätta in 100 kr på föreningens bg 618-0194.
Du behövs! En större förening kan
påverka mera.
Välkommen!

Sockenrådet

Sockenstämma den 16 april klockan 9.00-11.00.
Vi startar med frukost och fortsätter
med förhandlingarna. Kom och dela
dina framtidsvisioner i Österåker!

Österåkers IS
kallar till

Extra Årsmöte
Onsdagen den 30 mars kl. 18.30
I församlingshemmet i Österåker
Ärenden:
* Fastställande av budget och verksamhetsplan för 2016
* Presentation av organisationen
* Förslag till ändringar av stadgarna
Välkommen/styrelsen
Manusstopp 4 april 2016
Ansvarig utgivare Österåkers

sockenråd, Egil Boräng 0150- 240 50
egil.boraeng@swipnet.se
Redaktion Fredrika Hultgren, Eva
Lidén och Lasse Nilsson.
Inlämning av material sker via e-post
osterakersbladet@hotmail.com.

