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Österåkers Idrottssällskap...
...vill tacka alla deltagare, all publik och alla funktionärer för er fantastiska medverkan i sommarens triathlontävling vid vackra Öljaren.
I bästa tänkbara väder genomfördes den tredje upplagan av
Österåker Öljaren Triathlon med över 60 individuella deltagare i
sprintdistansklassen samt ett tiotal lag i stafetten.
För arrangörsgruppen,
Anna Frössevi

Välkommen till Österåkers kyrka
Söndag den 20 augusti kl. 11.00 Gudstjänst, Maud Nimheim Ottosson Sång av
skönsjungande mellansvenska sångfåglar.

Söndag den 27 augusti kl. 11.00 Mässa, Bo Lindkvist
Söndag den 3 september kl. 11.00 Gudstjänst,
Bo Lindkvist
Söndag den 10 september kl. 11.00 Mässa,
Karl-Erik Jansson, Annalena Geiron Widén
Söndag den 17 september kl. 10.00
Mässa (sammanlyst) i Västra Vingåkers kyrka,
Karl-Erik Jansson
Utvärdering av sommarens gudstjänstliv.

På grund av semestrar så rekommenderas att titta även i Katrineholms-Kuriren efter gudstjänsttider.
Trevlig sensommar!

Kalle Präst

Aktuellt från Österåkersbygdens friskola
Måndagen den 21 augusti är det skolstart—vi hälsar våra 56 elever
välkomna till skolan. Det känns så spännande, roligt och inspirerande med en ny termin.
Följ oss på: www.osterakersbygdensfriskola.se och/eller i vår FB-grupp Österåkersbygdens friskola.
För skolans personal,

Anna Frössevi, rektor

På sockenstämman i april fick jag uppdraget att hålla i ett samtal om byggnation i
Österåker.
Jag vill informera om att vi har påbörjat detta samt att
nästa träff blir i Församlingshemmet den 6 september 2017 kl. 16.00.
Även om man inte var på första träffen är man mycket välkommen.
Hälsningar.
Gunnel Larsson

Kom och pröva på schottis i Baggetorps bygdegård.
Söndag 17/9 kl. 15.00-16.30. Kom gärna i par, samkönade är inget hinder.
Vi som leder detta är: Ronny Gustavsson & Inger Strömqvist.
Trivs ni med oss, fortsätter en kurs 10 söndagar framåt med start den 24/9 kl.
15.00-16.30 i Baggetorps bygdegård. Då vi fortsätter med schottis, polka, vals och
hambo. Pris för hela kursen är 300 kr per person.
Hoppas vi ses!

Från Sockenrådet
Sedan senaste numret av bladet har vi firat Sockendag, den 5 augusti. I år höll vi till på
gräsplanen framför skolan och många har sagt att det var en bra plats, genom att de olika
aktiviteterna blev mera samlade. Vi är glada att få synpunkter och idéer som kan göra
Sockendagen ännu bättre.
Under Sockendagen hade vi glädjen att välkomna nya Österåkersbor som flyttat in i socknen. Totalt har mer än 60 personer flyttat till Österåker sedan förra sommaren. Sju lag
deltog i Byakampen och segrare i årets tävling blev laget från Valltrand. Vi gratulerar
varmt! - Till sist ett hjärtligt tack till alla som hjälpte till med att genomföra dagen.
Med sensommarhälsningar från
Sockenrådet.
Egil Boräng

Valltrand vann årets byakamp. På bilden från vänster:
Anna Schroderus, Erik Rönnqvist, Gunilla Stenvall, Göran
Högberg (coach), Eskil Ullberg, Per-Olof Vogt.
Foto: Egil Boräng
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