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Valborgsfirande

&

vikarierande körledare

Välkommen på traditionellt
Valborgsmässofirande på kullen vid
Församlingshemmet.
20.45 Avmarsch med facklor från
Klockstapeln. Det finns facklor att
köpa för 20 kronor.
21.00 Elden tänds. Sång av kyrkokören. Vårtal och fyrverkerier.
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C:a 21.40 Samkväm
i Församlingshemmet. Det finns fika, korv och
juice att köpa.
Carl-Henrik på plats bakom pianot.
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Valborg i Österåker

Illustration av Lotta Frost.
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Välkommen till kyrkan...
♦ Söndag den 9 april kl. 11.00.
Gudstjänst med Thore Rosenberg och
Annalena Geiron-Widén. Palmsöndag,
fasteinsamlingen avslutas.
♦ Skärtorsdag, 13 april kl. 20.00.
Skärtorsdagsmässa med Thore Rosenberg och kyrkokören som sjunger.
♦Långfredag, 14 april kl. 11.00.
Långfredagsgudstjänst med Karl-Erik
Jansson och kyrkokören som sjunger.
♦ Påskafton, 15 april kl. 23.30.
Påsknattsmässa med Karl-Erik Jansson
och kyrkokören som sjunger.

♦ Annandag påsk,16 april kl. 15.00
Ekumenisk gudstjänst i Baggetorps
församlingshem.
♦ Söndag den 23 april kl. 18.00.
Familjegudstjänst med Thore Rosenberg
och Emma Isacsson med barnkör.
♦ Söndag den 30 april kl. 11.00.
Mässa med Karl-Erik Jansson.
♦ Söndag den 7 maj kl. 18.00.
Gudstjänst med Karl-Erik Jansson.
♦ Söndag den 14 maj kl. 11.00.
Mässa med Karl-Erik Jansson.

& församlingshemmet
● Torsdag den 20 april kl. 14.00.
Torsdagscafé med Barbro Jordell som
berättar om en resa med inlandsbanan.
Cafévärdar är Sara-Greta och Per.
● Lördag den 22 april kl. 08.00.
Städdag i församlingshemmet.
● Torsdag den 27 april kl. 12.00.
Sopplunch med Arne Westberg om
Österåkers historia. Värdar är Birgitta
och Helena.
● Torsdag den 4 maj kl. 14.00.
Torsdagscafé med Ulf Burow som

berättar om kakelugnar och byggnadsvård. Cafévärdar är Kjell och Anki.
● Torsdag 14 april kl. 14.00.
Torsdagscafé med KallePräst visar bilder: "Och i sjön fanns gott om vatten..."
Cafévärdar är Anki och Bengt.
● Torsdag den 11 maj kl. 14.00.
Torsdagscafé med Ingrid
Söderberg om Catharina
Wallenstedt på Forsby.
Cafévärdar är Birgitta
och Helena.

Missa inte! Friskoleföreningens årsmöte den 26 april.
Mer information i bifogat flygblad.

Ny ordförande i ÖIS

Ordförandeklubban byter händer
Den 15 mars hölls årsmöte för Österåkers IS. De 19 medlemmar som deltog
beslutade bland annat om en höjning
av medlemsavgiften för vuxna och
familjemedlemskap. Man beslutade
även att revidera stadgarna och ändrade
det tillåtna antalet medlemmar i styrelsen, från minst 7 till minst 5, inklusive
ordförande.

Henning Samuelsson, Håkan Finnberger
samt Kristoffer Johansson.

Föreningen fick en ny ordförande då
Anders Svennson ersatte Rolf Pettersson. Den nya styrelsen ser ut som följer,
Anders Svensson (ordf.), Timo Granetin
(vice ordf., kassör), Mathias Zetterberg,

Mötet avslutades med avtackning av
avgående styrelsemedlemmar samt utdelning av priset ”Årets ÖIS:are”, som
år 2016 gick till Mathias Zetterberg för
sitt engagemang och hårda arbete med
att väcka fotbollen till liv igen. Som
avslutning valdes Karl-Otto Vogt in som
hedersmedlem, en ära som är få förunnade men ack så passande i Karl-Ottos
fall efter närmare sex decennier i ÖIS’
tjänst.
Text: Mathias Zetterberg

Hemmamatch

Städdag vid skolhuset

Kom och heja på laget i årets första
hemmamatch.
30 april kl. 15.00 möter Österåker IS
Baggetorps IF
på Hagby IP.

Städdag på skolgården den 17 april
kl.10.00. Tag med egen kratta,
skyffel eller liknande.
Vi bjuder på kaffe och tänder
grillen. Medtag egen korv.
Tillsammans hjälps vi åt och håller
skolgården fin.

/Skolhusstyrelsen

TRÄDGÅRDSDAG
Församlingshemmet i Österåker
lördag 13 maj kl 11-15 ÅRETS TEMA:

• Försäljning av
växter, fröer,
krukor och
trädgårdstillbehör
• Lotterier
• Tipspromenad
• Kaffeservering

Odla i
kruka
och låda!

Arrangör: Österåkers
Hembygdsförening
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Församlingskåren Vill du sälja på
Kåren inbjuder sina medlemmar
och andra intresserade till en
gemensam resa den 27 maj mot
Vikbolandet. Vi kommer att besöka
Zara Leandermuseet i Häradshammar
där vi även får vårt förmiddagskaffe.
Därefter går resan till Vikbolandets
Struts där vi guidas för att avsluta
med lunch. Resan går vidare mot
Stegeborg och Källviks kyrka för
en liten betraktelse. Eftermiddagen
tillbringas i Söderköping,
Kanalbanken där vi har fria övningar.
Låter detta intressant? Vid frågor ring
Per Carlstedt på 0151-304 20. Den 14
maj är sista anmälningsdagen.

TRÄDGÅRDSDAGEN!

Lördag den 13 maj är det dags igen för
Hembygdsföreningens trädgårdsdag (se
annons). Vi söker dig som har trädgårdsrelaterade ting att sälja. Hör av dig
till Eva Lidén 070-535 37 10 eller
eva.liden@applegarden.se Välkommen!
Arbetsgruppen för Trädgårdsdagen
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