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När popen kom till Sverige – en 60-talskväll i  
Medåkers bygdegård den 21 mars 

När popen kom till Sverige är en två timmar lång musikalisk föreställning som blickar 50 år 
tillbaka och det är Lennart Grahn från The Shanes (med hitar som Cara Mia, Chris Craft No9, 
Blue Feeling, Hi li li Hi lo…) och New Generation (Two Faces have I och Fiffi The Fa) som 
lotsar publiken genom denna nostalgiska era. Ståpäls i nacke och armar som man kan riva 
ost på och varmt i bröst och  hjärtan utlovas med VDN-garanti. Lika som att inte en enda 
”onödig” låt spelas… 

Tid: Konserten börjar 19:00. Dörrarna öppnar redan kl 18:00 så att ni som vill kan äta  
medhavd mat. 

Inträde: 250 kronor/st inklusive fika i pausen. 

Förköp av biljetter görs med inbetalning på Bygdegårdens bankgiro 5633-7173. Ange namn 
och telefonnummer. 

Eventuellt överblivna biljetter finns att köpa vid dörren kl 18 - 19 för 275 kronor/st 

Frågor, ring Janne Lindström 07 334 911 24 

Sammanställning av ÅRSMÖTEN  

Medåkers Hembygdsförening - tisdagen den 10 mars kl 19:00 i Bygdegården 

Medåkers Bygdegårdsförening - onsdagen den 25 mars kl 18.30 i Bygdegården  

Medåkers Samfällighetsförening - lördagen den 28 mars kl 15:00 i Bygdegården 

Medåkers Idrottsförening - söndagen den 29 mars kl 15:00 i Bygdegården 

Framtid Medåker - söndagen den 19 april kl 15.00 i Bygdegården 

. 
 



 MEDÅKERS BIBLIOTEK 

Nu har vi köpt många nya barn- och 
ungdomsböcker och flera nya böcker för oss 
lite äldre. Som vanligt har vi också ett trettiotal 
låneböcker från Arboga bibliotek. Vi  
prenumererar fortfarande på Hus & Hem samt 
Må Bra och lite längre fram kommer också 
tidningen Allt om Mat. 

För att ni alla skall få del av detta håller vi 
öppet biblioteket varje måndagskväll mellan 
17.30 och 19.30. Undantagen är måndagar 
under skolloven, juli månad och om 
måndagen är en helgdag. 

Lärare och elever utnyttjar biblioteket vid 
behov under skoldagarna. 

Vi ser fram emot att få många besök på 
måndagskvällarna!  

Alla är hjärtligt välkomna!.  
Annika, Carina, Anna, Gunilla och Lars 

 

HEMBYGDSFÖRENINGEN 

Årsmöte i Medåkers Bygdegård tisdag 10 
mars kl. 19.00.  

Månadsmöte i Medåkers Bygdegård måndag 
13 april kl. 18.30. 

Medlemsavgiften 2015 är 100:-  
och max.150:-/famil j= hushåll.  

Betalas till pg 16 93 93-6. Kom ihåg att 
meddela namn på alla medlemmar, adress, 
tel.nr. och ev. e-postadress. 

Efterlysning: Vi söker en byggnad för flytt till 
Abramsgården. Gärna en gammal loge.  

Dessutom vill vi veta om ni har gamla kartor 
hemma till en studiecirkel om vägar i 
Medåker. Kontakta Robert 0589-66 01 60, 
hult.lothgren@gmail.com 

Det finns några ex. kvar av 
Medåkersalmanackan 2015 och har du inte 
köpt den senaste Medåkersboken än så är 
det dags. Ring Gerd 070-622 20 63, 
gerd.kold@telia.com 

Hembygdsföreningens hemsida finns på 
adressen www.hembygd.se/medaker 

 

 

 
MEDÅKERS IF 

Kallelse till årsmöte 

Årsmöte söndag 29 mars kl 15.00, Medåkers 
Bygdegård. Alla medlemmar är varmt 
välkomna! Glöm inte att det är er röst som 
formar föreningens framtid! 

Notiser 

- Medåkers IF har åter ett fotbollslag. Laget 
kommer att spela i division 7 Västmanland. 
Ledare är Michael Emanuelsson och Anders 
Jacobsson. 

- Under sportlovet, torsdag 26 februari, är alla 
barn och ungdomar välkomna att komma och 
prova på inomhus-boule i Medåkers 
Bygdegård mellan kl. 14.00-16.00. Sten 
Jansson och Kenneth Lekman från MIF 
boulekommitté lär ut boule. 

- Nya skidspår: sockenspåret är återupplivat! 
Detta spår går från elljusspåret, under 
kraftledningarna, bort till Travarbo. Spåret är 
ca 1 mil tur & retur. Ha en god tur i spåren! 

- Besök hemsida och Facebook-sida för 
senaste nytt från föreningen! 

 

 

FRAMTID MEDÅKER 

 

LÄNGTAR DU TILL FIKASTUNDEN PÅ 
MEDÅKERS SOMMARCAFÈ? 

Onsdag den 18 mars kl 18:30 …vill vi att du 
kommer till Medåkers Bygdegård! 

Tillsammans drar vi upp planerna för årets 
Sommarcafé. 

- Förra årets erfarenheter 

- Upplägg 

  o Öppettider 

  o Ansvar 

  o Bakning 

  o Bemanning 

Utan din medverkan blir det inget sommarcafé 
i sommar….  
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BYGDEGÅRDEN 

Sportlovsaktiviteter i Bygdegården 

Är du ledig på sportlovet och vill ha tips på  
något att göra? 

Bygdegårdsföreningen har öppet hus söndag  
den 22 februari från kl 12:00 

Kom och testa: 

-          Inomhuscurling 

-          Bordtennis 

-          PS3 (Playstation 3) 

-          Radiostyrd helikopter 

Köp en korv m bröd om du blir hungrig: 10 kr 

 

 

 

Indoor Boule 

Torsdag den 26 februari kl. 14.00 - 16.00 i  
samarbete med Medåkers IF ordnas en prova  
på dag. 

                                           



 

 

MEDÅKERSBLADET    
Utgiven av Framtid Medåker. Kommer ut ca sex gånger per år, oftare om det kommer in 
mycket material. Manusstopp den 10:e varje jämn månad. Utgivning ca två veckor 
senare. Material skickas till Jan Lindström, Dal Dalhem 235, 732 96 Arboga,  
tel. 0589-911 24. Använd helst e-post: medakersbladet@hotmail.com 
 

KYRKAN 

 15 feb 10.00 Familjegudstjänst EW/AYN 
Livsloppet och Kyrksoppa i 
Klockargården 

  1 mar 18.00 Gudstjänst  EW/AYN  

  4 mar 14.00 Andakt  Klockargården EW/AYN 

11 mar 14.00 Syföreningsmöte 

15 mar 10.00 Gudstjänst  EW/AYN  

29 mar 10.00 Gudstjänst  EW/AYN 

  1 apr 14.00 Andakt Klockargården EW/AYN 

  2 apr 19.00 Skärtorsdagsmässa EW/AYN  

  5 apr 18.00 Påskgudstjänst EW/AYN Medåkers Kyrko & Hembygdskör 

  8 apr 14.00 Syföreningsmöte 

12 apr 18.00 Gudstjänst  EW/AYN 

 

Fasteinsamlingen 2015 

Söndag den 15 februari  11.00- 14.00 
Klockargården 

Soppa, smörgås, korv, kaffe och kaka. Lotteri. 
Vuxna 50 kr (barn gratis) 

Livsloppet kostar 50 kr för vuxen.  
Dragning av vinster nationellt 

Barnlivslopp  gratis 
Alla varmt välkomna! 

 

BRÖDERNA ALFREDSSONS 
STIFTELSE 

Nu är det dags att söka bidrag från Hilmer och 
Holger Alfressons stiftelse för 
Medåkersbygdens bevarande. 

Ungdom, samt organisationer som sysslar 
med ungdom under 25 år, kan söka stipendier 
eller bidrag från stiftelsen före den 28/2 2015. 

Upplysningar lämnas genom  
Håkan Andersson på LRF-konsult i Örebro. 

Box 1632, 701 16 Örebro 
Tfn: 019-16 83 58 
hakan.andersson@lrfkonsult.se 

 
 

 SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 

Årsmöte 

Lördagen 28 mars kl 15.00 i Bygdegården. Vi 
kommer bl.a. att redogöra för kommande 
trafikåtgärder inom vägområdet. 

SÖKES! 

Vill du engagera dig i vår styrelse? Vi behöver 
en ny ordförande för 2015. Uppgiften består 
av att kalla samman styrelsen ca sex gånger 
per år, och vid behov ha kontakt utåt med 
entreprenörer och kommun i frågor som rör 
våra vägar och grönområden, med stöttning 
av övriga styrelse och vägfogde. Viss 
ersättning utgår.   

Vid intresse kontakta nuvarande ordförande 
Annica  Gustafsson på 070-7923801 för mer 
info. 

Vi är så tacksamma för fler engagerade, då 
det enda alternativet till en ideell styrelse är 
att lägga ut väghållningen inom 
samfälligheten till en extern konsult, vilket 
kommer innebära markant ökade avgifter för 
oss alla fastighetsägare! 

Slutligen en liten uppmaning i snön; Vi ber er 
alla att tänka på att inte skotta ut snö från era 
fastigheter ut på vägarna, då detta försvårar 
för  snöröjning och utgör en potentiell 
trafikfara! Tack! 

 

//Styrelsen Medåkers 
samfällighetsförening 

 

MEDÅKERSLOPPET 

Dags för Medåkersloppet 2015 

Tisdag 24 februari kl 18.30-20.00  
är det dags för den första planeringsträffen 
inför vårens omgång av vårt fantastiska 
evenemang. 

Vi träffas på Parkudden för att gå igenom 
stort som smått, delar ut uppgifter och 
sysslor till alla som vill ha. 

Är du van Medåkersloppsfunktionär eller 
alldeles ovan så är du lika varmt 
välkommen. Vi behöver många och ser 
gärna lite nya ansikten.  

Sprid gärna denna informationtill dem som 
inte nås av detta eminenta Medåkersblad. 

 

 
 
Frågor och annat tas gärna emot av 
AnnaCarin Gillheim   0730-699 766 
annacarin@medaker.se eller vi Facebook 
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