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Österåkers

JULMARKNAD
Lördag 3 dec kl 10–14 i gymnastikhallen

Försäljning av

• kaffe • hantverk • bröd • julblommor • pynt
• kärvar • kransar • böcker • lotter m m

Gröt och skinksmörgås i skolan
• Musik i kyrkan 12.00

Välkommen önskar Sockenrådet!

Från Sockenrådet
Julmarknaden!
Sockenrådet arbetar just nu med planeringen
av Julmarknaden den 3 december. Vill
du sälja något på marknaden? Det finns
fortfarande plats för flera 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 2 december klockan 17.00, då
vi ska göra i ordning lokalen. Också under
marknadsdagen välkomnar vi frivilliga för
olika uppgifter. Meddela undertecknad.

Utkörning av
Österåkersbladet 2017
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.
Vid julmarknaden kommer det att finnas en
lista där du kan anteckna dig.
Slutligen vill Sockenrådet önska alla en god
Adventstid! Vi ses på Julmarknaden!

VINJETT: LOTTA FROST

Egil Boräng

Säsongsepilog
för fotbollen
Målet i år var att fullfölja samtliga
matcher med så många spelare som möjligt i varje match. Det blev två matcher
med 16 man: 1–0 vs Björkvik och 1–1 vs
Hävla, 4 poäng av 6 möjliga.
Delmål två var att spela bra i
Öljarderbyna mot Julita, bortamötet höll
inte den standarden (0–11) men hemmamötet var desto bättre: 1-–3.
Under året har runt fyrtio spelare tränat
med laget och strax därunder har deltagit
i matchspel (minst 1 match). Detta ger ett
bra underlag att utveckla och spetsa till
under 2017.
Säsongen såg också de första målen, 7 till
antalet. Det blev även en seger (1–0) och
två oavgjorda (1–1 och 3–3) direkt under
uppstartssäsongen. Samtliga fem poäng
kom på hösten och det är bara att bygga
på den goa känsla som kommit under den
senare delen av året.
Avslutningsvis måste vi i ÖIS herrseniorer rikta ett stort, varmt och hjärtligt
TACK till alla som stöttat oss under året,
speciellt under vårens motiga inledning,
det är för ER vi spelar, för Österåkersbygden och bygdens invånare.
Vi hoppas vi har inspirerat er som tittat
och ser gärna att lokala förmågor, oavsett
kunskaper, kommer och provar på hur det
är att spela i ÖIS i vår. Alla är välkomna
och lokal förankring är nyckeln till ett
levande lag!
Tusen tack för stödet i år!
ÖIS Herrseniorer
genom Mathias Zetterberg, sp. tränare

Välkommen till KYRKAN
Söndag den 20 november kl 10.00
Ekumenisk gudstjänst i Ekbackskyrkan.
Globala veckan: ”Jord att leva på”.
Söndag den 27 november kl. 11.00
Första söndagen i advent, nytt kyrkoår.
Mässa, Karl-Erik Jansson, Annalena Geiron
Widén. Kyrkokören sjunger. Kyrkkaffe i
församlingshemmet.
Söndag den 4 december kl 18.00
Gudstjänst, Benny Larsson
Lördag den 10 december kl 18.00
Körernas julkonsert
Söndag den 11 december kl 11.00
Mässa
Söndag den 18 december kl 11.00
Gudstjänst
Visste du att vi har fått nya figurer till
julkrubban i kyrkan? Invigs på julafton
kl 11.00.

Välkommen till
Österåkers församlingshem
Torsdag den 24 november kl 12.00
Grötlunch och efter lunchen:
Anneth Pettersson och Göran Olsson

Och därmed är caféer och luncher slut för
hösten. Vad ska vi ha för program nästa
termin? Idéer mottas tacksamt. KallePräst
0151-141 06, karl-erik.jansson@svenskakyrkan.se

Onsdag den 30 november kl 18.30
Stora arbetslaget samlas och utbyter
tankar och idéer om stort som smått.
Vill du komma med? Kom då!

Lördag den 29 oktober samlades 20 personer till terminens städdag vid församlingshemmet. Löven krattades och häckarna klipptes och soppa serverades och snyggt blev
det. Bra jobbat!

Vintersäsongen närmar sig

Förra året bildades ett litet skridskoåkargäng efter en förfrågan om intresse
i Österåkersbladet.
Vi träffades några gånger med skridskoturer på Låttern och Öljaren.
I år blir vi gärna fler som kan och vill
lära sig långfärdsskridskoåkning.
Vi kommer att använda Facebooksidan
”Vi som bor i Österåker” för att informera om kommande utflykter.
Har du frågor ring 070-797 71 45 eller
mejla cornelisstockholm@hotmail.com.
Vi hoppas på fina isar!
Karin och Cees på Boda Fagerhult

Diplomerad skördevesper

Söndagen den 9 oktober kl 14 hade Österåkers kyrka smyckats med församlingsbornas skördebidrag. Efter gudstjänsten applåderades kyrkokören för sin medryckande
sång. Därefter förpassade sig de flesta till församlingshemmet för kaffe och skördeauktion. Bordet dignade av bl a äpplen, rödbetor, squash, paradisäpplen och burkar
med mos, sylt, chutney, gelé och ringblomssalva, blommor som pyntat kyrkan nu i
mindre buketter. Ja, här fanns verkligen någonting för alla.
Till auktionsförrättare valdes Björn Sköld, ny i kyrkokören fr o m hösten och
boendes vid Kalkbrottsvillorna. Uppiggade av kaffet blev alla budvilliga och slogs i
budgivningen om vissa produkter. Auktionsintäkterna gick till Världens barn och när
detta skrivs har församlingen som tack fått ett diplom till ”Österåkers skördefest”
vilket nu sitter i församlingshemmet.
Se det var en lyckad skördevesper.
Text och foto: Maggie Helin
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