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Leksakerna ska förstås provköras. ”Tvillingarna på Sävsta” är återkommande försäljare under Österåkers julmarknad. Foto Egil Boräng.

God jul och gott nytt år
Först ett varmt tack till alla, unga
och gamla, som hjälpte till att genomföra årets julmarknad i idrottshallen, i
skolan och i kyrkan. Vi hade 23 marknadsstånd och många besökare i det fina
vädret.
Ett andra tack vill Sockenrådet framföra till alla, som under året distribuerat
Österåkersbladet. Nu ska listan för nästa
år fyllas med namn. Vill du vara med
och köra – hör av dig! Naturligtvis vill
Sockenrådet också tacka våra redaktörer, Eva Lidén, Fredrika Hultgren och
Lasse Nilsson och vår tryckare Roland
Andersson, som varje månad ser till att

det finns ett Österåkersblad att distribuera.
Utgivningsplanen för 2017 hittar du på
sista sidan.
Jag hoppas att alla vet att den som önskar kan få Österåkersbladet som pdf-fil,
direkt till sin mailadress.
Slutligen vill Sockenrådet önska alla
Österåkersbor och fritidsboende
EN GOD JUL OCH ETT GOTT NYTT
ÅR!

Egil Boräng

Österåkers
församling

Traditionell
slädfärd

Samtalsgrupper kring bibeltexter bildas runt omkring i stiftet nu i
Lutherjubileets år och naturligtvis ska
vi bilda en i Österåker också. Vi kan
till och med vinna ett fint pris om vi
gör det.

Den 28/12 2016 vid församlingshemmet
Österåker. Första start kl 18:00 därefter
med en timmes mellanrum.
Buljong, kaffe, smörgås och glögg med
tilltugg finns att köpa på plats.

Välkommen till Österåkers församlingshem är du alltid och så småningom börjar vårens caféer och soppluncher. Arbetet med program pågår.

Varmt välkomna hälsar Kultur i
Österåker.

Har du idéer om vårprogrammet eller vill delta i samtalsgrupperna så hör
av dig till KallePräst, 070-915 20 03.

Jul och nyår i kyrkan
Söndag den 18 december kl. 11.00
Mässa med Göran Hallberg.

Nyårsdagen kl. 18.00 Ekumenisk gudstjänst i Korskyrkan.

Julafton kl. 11.00 Julkrubban ställs
iordning. De nya figurerna används för
första gången.

Trettondedag jul kl. 13.00
Julkrubban görs ”färdig” och efter gudstjänsten går vi över till skolans gymnastiksal för julfest med ringlekar och
annat som hör till. Ett samarbete mellan
Österåkers församling och Österåkers
hembygdsförening.

Juldagen kl. 06.00 Julotta, med KarlErik Jansson och sång av kyrkokören.
Annandag jul kl. 15.00 Musikgudstjänst
i Baggetorps församlingshem (OBS
platsen) med Annalena Geiron Widén
och Baggetorps damkör.
Nyårsafton kl. 18.00 Nyårsbön med
Karl-Erik Jansson.

Söndag den 8 januari kl. 11.00 Mässa
med Karl-Erik Jansson.
Söndag den 15 januari kl. 18.00
Gudstjänst med Benny Larssson och
Annalena Geiron Widén.

Österåker Öljaren Triathlon 2017
Förberedelserna för ÖÖT den 15
juli har fortsatt planenligt under
hösten. Nu behöver vi fler funktionärer!
ÖÖT 2017 är nu sanktionerad av
Svenska Triathlonförbundet och blir
genom att läggas in i förbundets tävlingskalender också ”officiellt” utlyst.
Glädjande nog har vi redan fått intresseanmälningar från runt om i landet och
även från våra nordiska grannländer. Vi
ser det som en bekräftelse på att tävlingen är känd och har gott renommé.
Anmälan om deltagande kan nu göras
till oljaren17@gmail.com.
Liksom tidigare kommer ÖÖT 2017
att genomföras som en sprinttävling
med 400 m simning, 26 km cykling
avslutat med 4,5 km löpning. För
vissa åldersgrupper i juniorklassen kan
kortare distanser förekomma. Vi kommer att ha två seniorklasser (dam och

herr) med vardera högst 60 deltagare,
en juniorklass med högst 30 deltagare
samt en lagtävling med högst 60 3-mannalag. Det skulle maximalt innebära
330 tävlande. Även om inte alla klasser
blir fulltecknade är ambitionen att få ett
större startfält än tidigare.
Vi har klart med drygt 20 funktionärer
men behöver ytterligare ett 60-tal för
att kunna genomföra ÖÖT på ett säkert
och bra sätt. Vi hoppas du vill hjälpa till
och ser fram emot din anmälan till kjell.
finnberger@gmail.com. Målsättningen
är att ha hela organisationen klar i så
god tid som möjligt.
Slutligen vill styrelsen i ÖIS och ”triathlongruppen” önska er alla en GOD
JUL OCH ETT GOTT NYTT ÅR.
Vi hörs vidare på det nya året.
För Österåkers IS
Rolf Pettersson

Vintersoaré och fritidshem på skolan
Höstterminen närmar sig slutet
och vi hälsar alla välkomna till skolans
sedvanliga vintersoaré i kyrkan tisdagen
den 20 december kl. 18.00.
Österåkersbygdens friskola har nu
funnits i fem år och vi närmar oss målet
gällande antalet elever, det vill säga 50
(idag har vi 45 elever). Med glädje har
vi konstaterat att ett flertal barnfamiljer
har flyttat till Österåker under dessa år.
Nyheter inför 2017 är att vi väntar på att

få svar från Skolinspektionen om vi får
starta fritidshem.
Vill du visa ditt stöd till skolan?
Bli medlem i Österåkersbygdens friskoleförening genom att betala in medlemsavgift 100 kr inför år 2017 på bg
618-0194. Glöm inte att meddela namn
och adress.
God Jul och ett Gott 2017 önskar friskoleföreningen genom

Ing-Mari Frössevi.

Tackfest för hembygdsvänner
och kvällens trubadur avtackats kunde
de nöjda gästerna bege sig hemåt i den
mörka höstnatten.

Österåkers Hembygdsförening
har med sina 350 medlemmar en
stark förankring i bygden och
många strängar på sin lyra. För
att verksamheten ska fungera
krävs givetvis, liksom hos de
flesta ideella föreningar, ett stort
mått av frivilliga insatser av skiftande slag.

Tack för en trevlig kväll!

Ett drygt 30-tal av de eldsjälar som stöttat verksamheten under året hade hörsammat inbjudan till höstens tackfest i
Österåkers Församlingshem. Denna gick
av stapeln den 25 november då gästerna
bjöds på en välsmakande buffé signerad
Barbro Jordell. För den musikaliska
underhållningen svarade Erik Palm
som till eget ackompanjemang på gitarr
framförde ett urval av mestadels kända
visor ur den svenska sångskatten och i
vilka gästerna ofta kunde sjunga med.
Efter kaffe och ett par timmars trivsam
samvaro och efter att Barbro Jordell

Maggie och Tore njuter av god mat och
trevligt sällskap.
Text och foto Rolf Pettersson.
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