
  

 
 
 
 
 
 

MEDÅKERSBLADET    
Ges ut 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,  
Använd helst e-post: bladet@medaker.se 
 

MEDÅKERS IF 

FOTBOLL - BARN 

Höstterminen, fotbollslek, 5-10 år 

Start: torsdagen 13 augusti kl. 18.00. Avslut 
torsdagen 3 september,  

Träningstid: torsdagar kl. 18.00 – 19.00 på 
Parkuddens IP.  

Alla barn mellan 5 – 10 år är varmt välkomna! 

Kontaktperson:  
Anders Jacobsson, 61 15 56 / 070 731 24 33 
eller mail: anders.jacobsson@medakersif.se 

 
CORETRÄNING 

Håll utkik på vår hemsida för startdatum på 
höstens coreträning!  

 
MEDELTIDSDAGARNA 

Stort TACK till alla er som ställde upp och 
hjälpte till i MIF:s våffelvagn under 
Medeltidsdagarna i Arboga och till alla er som 
kom och handlade av oss! Tack vare alla er 
blev det ett bra tillskott till MIF:s 
verksamheter! Tack!! 
 
ALLMÄNT 

För medverkan i de olika aktiviteterna ska du 
vara medlem i Medåkers IF. Varje kommitté 
kan sedan ha en tillkommande material- eller 
terminsavgift. 

Titta in på vår hemsida: www.medakersif.se. 
för aktuell info om alla föreningens 
verksamheter.  

Vi finns också på Facebook, gå in och gilla 
oss för att få löpande uppdateringar, om du 
inte redan gjort det! 
www.facebook.com/medakersif 
 

KYRKAN 

18 dec   8.30 Skolavslutning  EW/AY 

20 dec 10.00 Gudstjänst    EW/AY 

24 dec 10.00 Vid krubban, kyrkvärdarna 

             22.00 Julnattsgudstjänst  EW/AY  

             Medåkers Kyrko&Hembygdskör 

  3 jan 18.00 Julens sånger  EW/AY  
Medåkers Kyrko&Hembygdskör 

13 jan 14.00 Andakt   EW/AY                                                                                                                                

Klockargården   

20 jan 14.00 Syföreningsmöte  

24 jan 10.00 Gudstjänst   EW/AY 

  3 feb 14.00 Andakt   EW/AY   
Klockargården  

  7 feb 15.00 Gudstjänst  EW/AY                                             

10 feb 14.00 Syföreningsmöte 

 

Syföreningsauktionen 2015 

Ett stort tack till alla som på något sätt bidragit 
till det fantastiska resultatet på 35 530 kr. 
Tack för gåvor, arbetsinsats, köp av lotter, 
kaffebidrag och auktionsdeltagande.  

Stort tack även till syföreningens medlemmar 
som möjliggör denna glädjefyllda kväll. 

 

Jesus Christ Superstar - Årets julklapp? 

Påskveckan 2016, 21,22 och 23 mars, sätter 
Arbogabygdens församlings körer upp 
musikalen Jesus Christ Superstar i Heliga 
Trefaldighet. Konserten börjar kl. 19:00 och 
håller på i ca 2 timmar med en kortare paus. 
Biljettpriset är 200 kr. Den 14 december börjar 
biblioteket sälja biljetter. 

En av solisterna är Ruben Hultman. Mer 
information finns på Arbogabygdens 
församlings hemsida. 

Skicka gärna in material till nästa  

Medåkersblad som kommer ut i februari 

mailto:anders.jacobsson@medakersif.se
http://www.medakersif.se/
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Nummer 157  

MEDÅKERSBLADET 

December 2015 

 
Julgransplundring 

Söndagen den 10:e januari kl. 14.00-16.00 dansas julen ut i Medåkers 
Bygdegård. 

 
Dans runt granen, besök av tomten och godispåsar till barnen. 

Fritt inträde! Fika kommer att finnas till försäljning. 
 

Alla är hjärtligt välkomna! 
Arrangör: Medåkers bygdegårdsförening. 

Kontakt vid eventuella frågor: Elisabeth Andersson, mobil 070-600 84 19 
 

 

Detta nummer av Medåkersbladet är sponsrat av Arbogabygdens församling 

 



 
MEDÅKERS IF 

Tävlingskalender 

5-klubbars – skidtävlingar för små och stora 

Var med du också! 

Tävlingsdagar och platser: 

Sön 17/1: Himmeta kl.11.00 

Lör 23/1: Arboga kl.11.00 

Sön 31/1: Götlunda kl.11.00 

Sön 7/2: Hägersta kl.11.00 

Sön 14/2 : Medåker kl. 11.00 

Föreningen står för barnens anmälningsavgift. 
Deltagande i minst 2 tävlingar för att få pokal. 
Anmälningsavgift för vuxna 100 kr, gäller för 
deltagande i samtliga deltävlingar. Varje start 
ger en lott, priser lottas ut på avslutningen.  

Anmälan sker separat inför varje deltävling, 
senast 4 dagar före tävling.  

Anmäl dig till din hemmaförening, till MIF på 
mail: katja.makkonen@medakersif.se. 

 

Poängtävlingar – skidtävlingar för små och 
stora är MIF:s egna klubbtävlingar där du 
samlar poäng på varje deltävling. 

Sön 24/1 kl.14.00 

Sön 31/1 kl.14.00 

Lör 6/2 kl.14.00 

Sön 14/2 kl.11.00 

Sön 21/2 kl.14.00 

Ingen anmälningsavgift – bara å åk! Anmälan 
görs via hemsidan medakersif.se, och kräver 
medlemskap i Medåkers IF. Efteranmälan 
senast 60 minuter före första start. Barn födda 
2010 och yngre får medalj efter målgång på 
varje lopp. 

 

Västmanlands Cup – passa på att åka på 
skidtävlingar i länet! 

För aktuellt tävlingsschema, se hemsidan för 
Västmanlands Skidförbund: 
http://www.skidor.com/Distrikt/Vastmanland/ 
Nyheter/Aktuellt-VastmanlandsSF/2015/ 
Vastmanlandscupdatumochplatser2016/ 

Medåker kommer att arrangera en deltävling 
den 6 februari. 

Glöm inte att besöka vår hemsida 
www.medakersif.se, för senaste information. 

Gilla oss på Facebook: 
www.facebook.com/medakersif 

MEDÅKERS IF 

Information från kommittérna: 

 

Innebandy – barn 

Vårterminen startar 13:e januari 2016. 

Onsdagar kl. 18.00-20.00 i Medåkers 
gymnastiksal. 

Kontakt: Anders Jacobsson, 070-731 24 33 
anders.jacobsson@medakersif.se 

 

Innebandy – herrar 

Måndagar kl. 18.30 i Medåkers gymnastiksal. 

 

Boule 

Boulegänget kommer med all sannolikhet att 
börja spela inomhus i januari. 

Kontakt: Sten Jansson, 0589- 66 01 57 
sten.fruberget@gmail.com,  

 

Längdskidor barn 

Vårterminen startar 14:e januari. Vi hälsar 
både gamla och nya deltagare välkomna! 

Torsdagar kl. 18.00 – 19.15. Samtliga 
barngrupper på Parkudden vid snötillgång. 

Kontaktperson: Katja Makkonen, 
katja.makkonen@medakersif.se, 

0707-49 57 55. 

 

Skidskytte barn 

Vårterminen startar 11:e januari. 

Måndagar kl. 18.00 – 19.15 samt torsdagar kl. 
18.00 – 19.15 (samkörs då med längdskidor) 

Kontaktperson: Stefan Johansson,  
0760-33 42 48. Begränsat antal deltagare. 

 

Längdskidutbildning vuxna 

Återstart efter årsskiftet: lördagen den 9:e 
januari.  

Lördagar kl. 10.00-12.00. 

Kontaktperson Magnus Bohrlund, 
bohrlund@gmail.com, 0706-94 73 500 

mailto:katja.makkonen@medakersif.se
http://www.medakersif.se/
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MEDÅKERS hemsida 

www.medaker.se 

Där hittar du äldre nummer av 
Medåkersbladet 

Medåkers Samfällighetsförening 

Nu när vintern är här vill vi informera om vad 
som gäller i Medåker.  

Vid skottning av egen uppfart går det bra att 
lägga snö på de grönytor som finns och som 
används av plogbilen som snöupplag. Ingen 
snö får skottas ut i vägbanan då denna snö 
trycks till av trafiken som åker på vägen och 
då bildas hårda, ibland is, knölar i vägbanan 
som plogbilen inte tycker om. 

Parkering sker på den egna uppfarten för att 
underlätta för plog- och sandbilen. Vi försöker 
i möjligaste mån att inte sanda på hela 
vägens bredd för att underlätta för sparkar, 
pulkor mm. 

Till alla som färdas på våra vägar ber vi hålla 
hastigheten. Det är många som passar på att 
testa bilens egenskaper i halt väglag genom 
att sladda genom kurvor och korsningar. Men 
tänk på att det kan komma en annan bil eller 
en gående. 

Vid 30 km/h dör 10% av påkörda oskyddade 
trafikanter, vid 50 km/h dör 90%. Hemsk tanke 
eller hur?! Sänk hastigheten! 

Och till sist en uppmaning till er att använda 
reflexer. Det kan rädda liv! 

HEMBYGDSFÖRENINGEN 

Nu finns Medåkersalmanackan 2016 till 
försäljning. En lämplig julklapp som kostar  
50 kr/st. Säljs av Torsten Rosenqvist,  
Gerd Köld, Inger Jansson, Tommy Karlsson,  
Birgit Jansson m.fl. 

Även Äggboden i Smedby och Travarbo 
Gårdsbutik & Vilt säljer almanackan. Du kan 
också beställa på vår hemsida 
www.hembygd.se/medaker eller att ringa  
070-622 20 63. 

Ett annat julklappstips är Medåkersböckerna 
del II – V.  

Hembygdsföreningen håller sina 
månadsmöten den andra måndagen i varje 
månad kl. 18.30. 

Alltså 11 januari, 8 februari osv. Under vintern 
håller vi till i Bygdegården. 

Efter jul börjar vi sammanställa häftet med 
kakrecept från Medåker. Om du har något 
som bör vara med, eller vill vara med i en 
studiecirkel kring detta ämne, kontakta 
Monica Stolpe-Nordin på Vuxenskolan, 
monica.stolpe-Nordin@sv.se 

Medåkers Hembygdsförening tillönskar er alla 
en riktigt GOD JUL och ETT GOTT NYTT ÅR. 

MEDÅKERS IF 

Snart är ännu ett år till ända, vi säger adjö till 
2015 och hälsar 2016 välkommet! 

Medåkers IF vill passa på att önska alla en 
God Jul och ett Gott Nytt År. Vi vill samtidigt ta 
tillfället i akt att tacka föreningens sponsorer 
och alla Ni som har arbetat på de olika 
arrangemang som MIF deltagit i under året. 

Utan ert engagemang skulle det inte vara 
möjligt att genomföra arrangemangen. Det 
gäller både de som MIF gör i egen regi och de 
gemensamma inom Medåkers Föreningsliv i 
Samverkan. Dessutom skulle det utan ert 
deltagande inte vara möjligt att driva 
verksamheten. Vi vet alla att det kostar en hel 
del och arrangemangen ger oss intäkter. Vi 
ser med tillförsikt fram mot 2016! 

Styrelsen Medåkers IF 

Anders Öhrn Ordförande 

Sponsor? 

Medåkersbladet söker sponsorer! Varje 
nummer kostar ca 1 500 kr att ta fram och 
dela ut.  

Vill du sponsra ett eller flera nummer, med 
hela summan eller delar av den, så skicka ett 
mail till bladet@medaker.se.  

Om man så vill, kan en sponsor få sitt namn 
eller firmanamn omnämnt eller en annons i 
det aktuella bladet. 
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