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Påverka framtiden
– rösta i kyrkovalet!
Den 17 september är det kyrkoval. Det är du och alla andra medlemmar i
Svenska kyrkan som bestämmer över Svenska kyrkans framtid. Alla medlemmar som fyllt 16 år har möjlighet att rösta i kyrkovalet.
I Sverige finns 3 400 kyrkor som förvaltas av Svenska kyrkan. Varje kyrka
ger uttryck för frågor om tro, gudstjänst, musik och arkitektur, traktens
historia och de människor som levt och lever där. Det är ett unikt, gemensamt
och levande kulturarv med mer än tusenåriga rötter.
Texten är hämtad från den folder som medföljer röstkortet från Svenska kyrkan

Från Sockenrådet
Hösten har infunnit sig och vi har fått
regn, äntligen. Torkade gräsmattor och
vallar har börjat grönska sent omsider.
Skolan har startat och föreningarna
kör igång sin vanliga verksamhet med
körsång, gympa och olika möten.

Utvecklingsträffar
för Vingåkers landsbygd
Vingåkers kommun har sedan 2015
inbjudit representanter för landsbygdsområdena, dvs Baggetorp, Högsjö,
Läppe, Marmorbyn och Österåker till
utvecklingsträffar två gånger om året.
Sockenrådet har representerat Österåker
vid dessa möten. Regina Westas Stedt,
kommunens landsbygdsutvecklare, är
den som kallar till träffarna. Frågorna
som tas upp är sådana som är specifika
för ytterområdena. För oss som deltar i
mötena skulle det vara mycket bra att få
förslag på frågor som ni tycker att vi ska
ta upp på dessa möten. Välkommen att
höra av dig.
Med hjärtliga septemberhälsningar
från Sockenrådet!
Egil Boräng

Fotvård i Österåker

Jag kan ta hand om dina fötter
23 oktober, 20 november och
18 december.
Välkommen önskar Nina
van Glabbeek, 0150-592 00.

Hur vill vi bo?
Jag fick i uppdrag på sockenstämman i april att hålla i ett samtal om
hur ett framtida boende i Österåker
skulle kunna utformas. En mindre
grupp har träffats två gånger och
samtalen fortsätter den 11 oktober
kl 19.00–20.30 i Församlingshemmet.
Du är hjärtligt välkommen att
komma och diskutera boendefrågor
även om du inte varit med på de
tidigare mötena.
Välkommen!
Gunnel Larsson i Berglunda

Välkommen till kyrkan
Söndag den 17 september kl 10.00
Mässa i Västra Vingåkers kyrka (Obs!),
Thore Rosenberg. Enkät om gudstjänsttider
delas ut.

Söndag den 15 oktober kl 11.00
Mässa, Karl-Erik Jansson Gudstjänstgrupp:
Sara-Greta, Anki, Per, Peter.

Söndag den 24 september kl 11.00
Gudstjänst, Thore Rosenberg.

Välkommen till
församlingshemmet

Söndag den 1 oktober kl 11.00
Familjemässa, Thore Rosenberg.

Torsdag den 28 september kl 12.00
Sopplunch med program (se Kuriren)

Söndag den 8 oktober kl 17.00
Sammanlyst till Västra Vingåkers kyrka.
Mässa, stämmogudstjänst efter biskopsvisitation. Biskopen samt pastoratets diakoner
och präster medverkar.

Torsdag den 5 oktober kl 14.00
Torsdagscafé med program (se Kuriren)

Lördag den 14 oktober kl 18.00
Konsert: spelmansmusik: ”Konsert i folkton”.

Torsdag den 19 oktober kl 14.00
Torsdagscafé med program (se Kuriren)

Torsdag den 12 oktober kl 14.00
Torsdagscafé med program (se Kuriren)

Österåkersbygdens friskola

Glädjande besked, Österåkersbygdens friskola startar fritidshem vid
årsskiftet. För att följa vad som händer på skolan, besök vår hemsida:
www.osterakersbygdensfriskola.se

Anna Frössevi

FILMKVÄLL

KULTURRESA

onsdag 18 okt kl 19.00
i Hembygdsgården

till Stockholm den 30 september

med besök på ”Vikingaliv”, en permanent kulturhistorisk utställning i
Wasahamnen på Djurgården. Utställningen skildrar vikingatiden och
visar föremål från Historiska muséet.

Visning av andra hälften av Lars-Åke
Holmgrens ”Vid Öljarens sköna
strand” ca 35 min.
Kaffe, försäljning av lotter.
Visning av Rolf Olssons film från
1958-59 25 min.
Dragning av lotteri.
Om tid och intresse finns också något
från Gunnarssons filmskatt.

Vi åker tåg tillsammans från Vingåker/
Katrineholm. Var och en betalar sina
kostnader. Information och intresseanmälan till Ola Malmkvist 070-990 06 65.
Välkommen med på en spännande dagsutflykt till vår vackra huvudstad!

Österåkers Hembygdsförening

Österåkers Hembygdsförening
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från Holland!

35 sorter: allium, tidlösa, snödroppar, krokus,
kungsängslilja, kejsarkrona, pärlhyacint, scilla,
pingst- och påsklilja, tulpan, vintergäck. */

20%

på sedummattor för tak eller
markläggning!

11 olika sorters sedum odlade på stark väv
med integrerat nät. Levereras i bitar om
80 x 100 cm och kan skäras eller sågas.

*/ Alla lökar finns i bild på applegarden.se under JUST NU!

3 goda skäl att besöka oss!
10% på kvalitets30% på utvalda
lökar i lösvikt direkt
perenner. Många höst-
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blommande sorter!

Hösten är bra planteringstid för perenner. Nu
ser du var det behöver förnyas i rabatterna.
Passa på och fyll ut där det fattas.

– en bra bit av Sörmland!

070-734 30 40 • applegarden.se
Mot Heden efter vägen K-holm-Österåker

ÖPPET ons-fre 10-18, lör 10-14
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