Österåkersbladet
Information om & för Österåkersbygden. Nr 3/2017
Första sidan i mars månads Österåkersblad handlar om information från vår idrottsförening—Österåkers Idrottssällskap.
I skrivandets stund kommer flyttfåglarna tillbaka, snödropparna visar sig igen,
fruktträden ansas, gungorna svänger, solen börjar värma och Öljarens is smälter.
Det kan bara betyda en sak—det är vår i Österåkersbygden! ÖIS årsmöte står för
dörren. 2017 är ett år där mycket händer i föreningen. Den så välbesökta motionsidrotten, fotbollssatsningen, innebandy för olika åldrar, den traditionella loppisrundan samt, för tredje gången gillt, triathlontävlingen med tävlanden från hela Sverige och start vid Hullabadet.
Vi vill passa på att tacka Rolf Pettersson för tiden vid rodret för föreningen. Med
bred kunskap och stort engagemang har Rolf bidragit till klubbens utveckling. Nu
tar Anders Svensson vid. Vi passade på att ställa några frågor till den blivande ordföranden:
Berätta lite kort om dig själv. Jag är gift med Linda som är född och uppvuxen i
Österåker. Tillsammans har vi en dotter som är 18 år.
Varför tackade du ja till ordförandeposten? Jag tycker att det är en hederssak att
få detta uppdrag.

Vilka ser du som de största utmaningarna? En stor utmaning är att få ÖIS att tro
på mig som ordförande. Jag vill gärna bidra till att få ungdomar och familjer till
Hagby för att spela fotboll, brännboll, kubb mm och få byn att leva upp ännu mer.
Vad är det bästa med ÖIS? Det bästa med ÖIS är alla människor som brinner för
föreningslivet med allt vad det innebär.
Har du någon dold talang? Ja, jag är en gammal trummis, så spela trummor—det
kan jag!

Det är inte bara vår, det är även dags att tänka på sommaren.
Anmälningarna har börjat strömma in till sommarens triathlontävling.
Vi har drygt halva funktionärsstyrkan på plats och vi behöver fler i vårt
glada gäng. Vill du hjälpa till som funktionär? Vill du sponsra på något
sätt? Har du ett pris att skänka? Vill du tävla individuellt eller i lag? Hör av er till vår
mejl: oljaren2017@gmail.com alternativt skicka ett meddelande till Anna Frössevi
0707-49 38 24. Funktionärsmöte blir det måndag 29 maj. kl. 18 i idrottshallen.
Hej kära ÖIS:are! Vi efterlyser härmed tankar, idéer och visioner över hur vi kan
få en aktiv barnidrott av något slag! Finns det någon med dolda idrottsliga talanger
i någon form kryddat med lite engagemang får man mer än gärna höra av sig till
Henning Samuelsson 0760565062 eller via mail henning.samuelsson@hotmail.se

Information från Sockenrådet

Sockenstämma den 8 april klockan 9.00-11.00
Du har väl bokat in Sockenstämma lördagen den 8 april klockan 9–11 i Österåkersbygdens friskola? Vi börjar med frukost och sedan blir det sedvanliga årsmötesförhandlingar. Kom och tala om vad du vill att Sockenrådet ska arbeta med!!
Om avloppen i Ättersta
Vi har ännu inte fått något datum från Vingåkers kommun angående tid för uppföljningsträffen om avloppen i Ättersta. Så fort vi har ett datum kommer en kallelse till
de berörda.
Vi börjar ana att vintergäck och snödroppar är på väg, så det får bli vårhälsningar
från Sockenrådet den här gången!
Egil Boräng

Välkommen till Österåkers kyrka
Söndag den 19 mars kl. 11.00
Mässa: Karl-Erik Jansson
Gudstjänstgrupp: Helena, Gunnel, Gunborg, Sigvard
Brödauktion vid kyrkkaffet i församlingshemmet efter gudstjänsten.
Söndag den 26 mars kl. 18.00
Familjegudstjänst: Thore Rosenberg, Annalena Geiron Widén

Söndag den 2 april kl. 11.00
Mässa: Karl-Erik Jansson
Söndag den 9 april kl. 18.00
Gudstjänst: Thore Rosenberg, Annalena Geiron
Widén

Välkommen till församlingshemmet
Torsdag den 23 mars kl. 14.00
Torsdagscafé med Per Stening: inför växtsäsongen
Värdar: Gunborg och Sigvard
Torsdag den 30 mars kl. 12.00
Sopplunch med Ingrid och Pierre Blom—minnen från Brasilien
Värd: Barbro
Torsdag den 6 april kl. 14.00
Torsdagscafé med Solveig Helander om Fogelstakvinnorna.
Värdar: Barbro och Clara.

Aktuellt från Österåkersbygdens friskola
Söndag 19 mars
Distriksfinal, Schackfyran, Nyköping
Fredag 7 april
Klass Munin öppnar Café Östen kl. 15.30 - 18 i skolans matsal. Välkomna!
Tisdag 25 april
Besök av Manuel Rodriguez, Isabel och Domingas från Guinea-Bissau
med anledning av World´s Children´s Prize.
Välkomstkonsert i Österåkers kyrka kl. 9.30.
Onsdag 26 april
Prisutdelning av World´s Children´s Prize. Åk fem åker till Gripsholms slott för att
delta i prisceremonin i Vita salen samt festmåltid vid Gripsholms värdshus.
Följ oss på: www.osterakersbygdensfriskola.se

Glädjande besked! Våren är här!

Hjälp oss på TRÄDGÅRDSDAGEN!

Lördag den 13 maj är det dags igen för
Hembygdsföreningens trädgårdsdag vid
Församlingshemmet. Det behövs folk till
förberedelser, försäljning och efterarbete.
Vill du hjälpa till hör av dig till Eva Lidén
tel 070-535 37 10 eller
eva.liden@applegarden.se
Välkommen!
Arbetsgruppen för Trädgårdsdagen

Till församlingskårens medlemmar
Årsmöte i Österåkers församlingshem
onsdagen den 29 mars kl. 19.00
Sedvanliga årsmötesförhandlingar
Förtäring Lotterier
Evert Taubes musik framför av Arne
Westberg med flera.
Varmt välkomna önskar styrelsen.

Köpes
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