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Midsommarfirande

Text och foto: Fredrika Hultgren
Torsdag den 23 juni tjuvstartar vi
midsommarfirandet med att klä
stången.

På midsommarafton är alla traditionsenligt välkomna till Hagby
IP för att fira sommaren.

Kl. 18.00 drar vi igång och självklart
vill vi ha din hjälp. Plocka gärna
blommor och ormbunksblad i förväg och ta med dig. Tänk på att det
behövs rikligt med grönska för att
täcka hela stången.

Kl 14.00 fredag den 24 juni reser vi
stången och ringdans med lekar tar
vid. Dansen följs av kaffeservering,
fiskdamm och mycket mer.
Varmt välkommna hälsar
Österåkers IS

Loppis och Kuriosarunda 16 juli kl. 10-16
Välkommen att åka runt i vår vackra socken och besöka alla säljare.
Kartor finns hos Catharina Andersson, skyltat 100 meter från kyrkan
under dagen

Vill du vara med och sälja kan du
kontakta Catharina Andersson på
070-55 01 082. Avgift 100 kr.

Välkommen till kyrkan
Lördag den 25 juni kl. 10.00
Friluftsgudstjänst i Valltrand med
Karl-Erik Jansson. Vid regn är vi i
Äppelgårdens Orangeri.
Onsdag den 29 juni kl. 19.00
Sommarmusik ”Sommardragspel" med
Byledraget.
Söndag 3 juli kl. 17.00 Mässa med
Benny Larsson.

Söndag 10 juli kl. 17.00 Gudstjänst
med Karl-Erik Jansson.
Söndag 17 juli kl. 11.00 Obs tiden!
Mässa med Karl-Erik Jansson och
Annalena Geiron Widén.
Kl 19.00 Avslutning på musikfesten.
Gudstjänst med Karl-Erik Jansson och
musiker.

Historia och körsång vid Tallsätters skola

Text: Maggie Helin, foto: Rolf Pettersson
Ett 20-tal personer infann sig till den
traditionella sammankomsten vid
Tallsätters skola under förmiddagen
den 12 juni.
Arne Westberg berättade kunnigt och
engagerat dels om skolans historia dels

om hur skolväsendet har utvecklats i
socknen genom åren.
Vädret var på vår sida med sol och
fågelsång till utefikat. Det hela avslutades med att en fyrstämmig kör
framförde sommarpsalmen ”En vänlig
grönska”. Tack Arne.

Öppet hus på
Hembygdsföreningen
Välkomna till hembygdsföreningens årliga Öppet Hus vid
hembygdsgården i Ättersta den
9-10 juli kl. 11-15.
I år fyller hembygdsrörelsen i Sverige
100 år vilket firas med en utställning
på temat.Vi visar även vårt stora bildarkiv, serverar kaffe med hembakat
och säljer lotter.
Mer information finns på
www.enebyhouse.se/hbf/.

Kulturvecka
18-24 juli bjuder Kultur i
Österåker in till Kulturvecka
Konstutställning, barnaktiviteter och
våffelcafé fyller församlingshemmet. Den 24 juli avslutas veckan med
sillunch, gudstjänst och utdelning av
kulturpriset.
Håll utkik efter mer information i
nästa nummer av bladet!
Kultur i Österåker
I samverkan med Svenska kyrkan och
Studiefrämjandet

Efterlysning
Österåkers församling avser att ha
sommarkyrka även i år, under tiden
25/7—5/8. I samband med sommarkyrkan brukar vi ha en utställning. I
år har vi tänkt ha temat ”Sakrala ting
i hemmen från tidigare sekler” och
sådana ting vill vi gärna låna. Säkert
finns i hemmen föremål av religiös
karaktär, vilka var vanligare förr, såväl
ärvda som inköpta.

Vi kan inte ta emot så kallad stöldbegärlig egendom och vi förbehåller oss
rätten att sovra bland föremålen då det
kan bli så att säga dubbelt upp.

Föremålen kommer att hängas på vägg
eller i en del fall ställas på små hyllor.
Det är noga att ägare märker utlånade
föremål så att vi hittar rätt ägare efter
utställningen. Finns det någon historia
runt tingen vill vi gärna ha den nedskriven på ett medföljande papper.

Vidare upplysningar: Per Carlstedt,
0151-304 20.

De insamlade föremålen kommer
inför utställningen att förvaras i gamla
sakristian enligt kyrkvaktmästarens
direktiv. Vi vill ha in föremålen till
utställningen senast 24/7.

Österåkers församling /
Församlingsrådet genom
Per Carlstedt.

Boka in Musikfest och Sockendag
Sommaren har börjat och det är
mycket som vi har att se fram
emot i Österåker. Socknens föreningar ordnar en rad aktiviteter
som förstås annonseras i Österåkersbladet.
Musikfest söndag den 17 juli
Programmet för musikfesten börjar ta
form. Det blir åtta minikonserter i kyrkan med både professionella musiker
och duktiga amatörer. Gemensamt för
dem alla är att de har någon anknytning till Österåker. Programmet pågår
mellan klockan 14 och 18. Klockan
19 är det en musikandakt i kyrkan där
många av de deltagande musikerna
medverkar. Se mer information på
www.osterakerisormland.se.
Sockendagen den 6 augusti
Vill du vara med och sälja är du
mycket välkommen. Anmäl dig till
undertecknad.
Vid Sockendagen vill vi uppmärksamma dem som flyttat hit sedan sommaren 2015. Detsamma gäller de sockenbor 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 Kalkbrottsvillorna
som tog med sig det fina vandringspriset. Vilken av socknens byar får med
sig den fina skylten hem efter årets
byakamp? Börja redan nu att sätta ihop
ett eller flera lag. Vi tävlar i fem grenar

och har fem medlemmar per lag. 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.
Vill du ha de detaljerade tävlingsreglerna? Hör av dig!
Med försommarhälsningar från
Sockenrådet.
Egil Boräng

Äppelgården
är en av nära

TUSEN TRÄDGÅRDAR
som har öppet för dig

söndag 3 juli kl 10-17
• Guidade trädgårdsvisningar
• Kaffe med hembakat bröd
Välkommen!
– en bra bit av Sörmland!

070-734 30 40 • applegarden.se
Mot Heden efter vägen K-holm -Österåker

ORDINARIE ÖPPETTIDER
ons-fre 10-18, lör 10-14
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