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Midsommarfirande på Hagby idrottsplats
Torsdagen 22 juni kl 18.00
träffas vi på Hagby för att klä midsommarstången – medtag blommor,
sax och sekatör.
Alla är välkomna till en trevlig
stund på Hagby!

Midsommarafton kl 14.00
Traditionellt midsommarfirande med
dans och lekar runt midsommarstången. Kaffeservering, hästskjuts,
hoppborg, lotterier, fiskdamm,
bollkastning, skytte, pilkastning och
Ravellimålet.
Musik av socknens spelmän.

VINJETT: LOTTA FROST

I kiosken finns korv, glass och lite
godis.
Välkommen till midsommarfirande
på Hagby önskar
Österåkers Idrottssällskap!
PS. Parkeringsavgift 20 kronor

Från SOCKENRÅDET

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.

Sockendagen den 5 augusti
Lördag den 5 augusti är det Sockendag
och inför den är det dags att tänka på några
saker.
Marknadssäljare
Vill du vara med och sälja är du mycket
välkommen! Vi vill gärna ha ﬂera försäljare.
Anmäl dig till undertecknad.
Nyinﬂyttad till Österåker?
Vid Sockendagen vill vi uppmärksamma
dem som ﬂyttat till och skrivit sig i Österåker sedan sommaren 2016. Detsamma
gäller de ungdomar i socknen som fyllt eller
fyller 16 år under året. Om något av detta

Österåkers Idrottssällskap

gäller dig, hör av dig och kom till Sockendagen. De som möter upp får en T-shirt med
bild på Österåkerskorpen.
Den stora byakampen
Förra året var det Skogstorp som vann.
Vilken av socknens byar får med sig den
ﬁna skylten hem efter årets byakamp? Börja
redan nu att sätta ihop ett eller ﬂera lag. Det
är fem grenar i tävlingen och fem medlemmar i varje lag. Laget utser en som tävlar i
varje gren. 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. En
person kan uppfylla ﬂera av kriterierna, t ex
samtidigt vara ungdom och fritidsboende.
Vill du ha de detaljerade tävlingsreglerna?
Hör av dig!
Försommarhälsningar från Sockenrådet.
Egil Boräng

Här är

GODA RÅD

inte dyra!

Den 21 maj vann ÖIS borta mot
Hälleforsnäs med 1-3! Jättekul!

Information om kommande
matcher och Mathias trevliga reportage från spelade
matcher ﬁnns att läsa på
fotbollssektionens hemsida
www.svenskalag.se/ois

PERENNER • KLEMATIS • KRYDDOR
• SOMMARBLOMMOR • KRUKOR •
• VÄXTSTÖD • SPALJÉER • PYNT •
KASTANJESTAKET • RABATTKANTER
Alltid på Äppelgården: Trädgårdsbutik • Besöksträdgård
Kaffe • ÖPPET ons–fre 10-18, lör 10–14, sön–tis efter ök.

en.se

plegard

www.ap

– en bra bit av Sörmland!

070-734 30 40 • 070-535 37 10
Mot Heden efter vägen K-holm -Österåker
GPS N 59° 5´ 8,7´´ E 16° 3´ 20,5´´

Välkommen till Österåkers
kyrka
…och ett särskilt välkommen CarlHenrik Gustavsson, vår nye kantor.
Söndagen 18 juni kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Lördagen 24 juni kl. 11.00,
midsommardagen
Friluftsgudstjänst vid Valltrand,
Karl-Erik Jansson, Kenneth
Willgren, dragspel
Söndagen 25 juni kl. 17.00
Mässa i Västra Vingåkers kyrka,
Karl-Erik Jansson

Söndagen 2 juli kl. 11.00
Konﬁrmationsmässa i Västra
Vingåkers kyrka, Thore Rosenberg
Söndagen 9 juli kl. 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson
Söndagen 16 juli kl. 11.00
Gudstjänst, Bo Lindqvist

Upphittat

Saknar du ett par glasögon eller ett
örhänge eller en ring eller något annat?
Vårt förråd med kvarglömda persedlar
börjar svämma över. Saknar du något
så prata med oss som arbetar i kyrkan.
Kanske är det dina glasögon…och så
slipper vi köra dem till glasögoninsamlingen i höst.

Österåkers kyrka - förpuppad för ansiktslyftning

Trots detta kunde Kalle präst, vår nye kantor och körledare Carl-Henrik Gustavsson samt
biträdande kyrkovaktmästaren Petra Ampén välkomna alla de besökare, som tidigare
samlats på kyrkbacken, in i kyrkan. Då hade de avnjutit kyrkokörens sedvanliga sång från
Klockstapeln i ett strålande försommarväder.
Text Maggie Helin och foto Rolf Pettersson

ÖPPET
HUS
i Hembygdsgården

Ättersta lördag 1 juli kl 10–16.
(endast en dag)

Kaffe med hembakat bröd.
Botanisera i vårt stora bildarkiv med 3000 bilder. Köp
lotter och årskrifter. Bli medlem!
Österåkers Hembygdsförening
Populär loppisrunda

Österåkersbygdens
friskola önskar alla
skolans elever och
vänner en skön
sommar!
Anna Frössevi

Den 22 juli planerar ÖIS att ha loppisoch hantverksrunda mellan kl 10–16.
Vill du vara med som säljare på din tomt
så behöver jag ha din anmälan senast 8
juli. Det kostar 100 kr att vara med.
Tidigare år har varit en succé med
många besökare. Du får mer information
vid anmälan. Välkommen att delta i en
av Österåkersbygdens höjdpunkter.
catharina.eva.andersson@hotmail.com
eller 070-550 10 82
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