
  

 
 
 
 
 

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 hemsida 

www.medaker.se 

Där hittar du äldre nummer av 
Medåkersbladet 

KYRKAN 

 21 feb 10.00 Familjegudstjänst EW/AY 

Livsloppet och Kyrksoppa i 
Klockargården 

  2 mar 14.00 Andakt   EW/ÅW 
Klockargården  

  6 mar 15.00 Gudstjänst  EW/AY  

  9 mar 14.00 Syföreningsmöte                          

20 mar 15.00 Gudstjänst  EW/ÅW  

24 mar 19.00 Skärtorsdagsmässa EW/AY                                                                                                     

27 mar 15.00 Påskgudstjänst EW/HD 
Medåkers Kyrko & Hembygdskör 

   3 apr 15.00 Gudstjänst  EW/EH 

   6 apr 14.00 Andakt Klockargården EW/AY                                  

 13 apr 14.00 Syföreningsmöte 

 17 apr 15.00 Gudstjänst  EW/AY 

 

Soppsöndag i Klockargården 

Söndag den 21 februari 
11.00- 14.00 

Soppa, smörgås, kaffe och kaka. 
Lotterier. 

Vuxna 50 kr (barn gratis) 
Livsloppet kostar 50 kr för vuxen. 

Dragning av vinster nationellt 
Barnlivslopp gratis.   

Årets fasteinsamling har temat 
Maträtten - För allas rätt till mat 

Alla varmt välkomna! 
 

Framtid Medåker 
 
Kallelse till sedvanliga årsmötesförhandlingar 
 
Tisdag den 29 mars kl 18:30  
Medåkers Bygdegård  –  Lilla salen 
 
Eventuella övriga frågor som medlem önskar 
få behandlad på årsmötet skall vara styrelsen 
tillhanda senast två veckor före årsmötet. 
Sådant ärende kan skickas på epost till 
kontakt@medaker.se eller  
lämnas till Carina Lurén på Bygdegården. 
 
Vi bjuder på kaffe och kaka 
 
Välkommen/ Framtid Medåker 

Sponsor? 

Medåkersbladet söker sponsorer! Varje 
nummer kostar ca 1 400 kr att ta fram och 
distribuera.  

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. 

 

Filmvisning i Bygdegården på sportlovet 

Under sportlovet kommer vi att visa film för barn och ungdom.  
Filmprogrammet beslutas inom kort. Besök gärna vår hemsida 

www.medaker.se/index.php/filmer för mer information.  

Lappar kommer även med barnen i skolan. 

mailto:kontakt@medaker.se
mailto:bladet@medaker.se
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BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 

Årsmöte äger rum onsdagen den 9 mars  
kl. 18.00 i Bygdegården. 
 

Bli medlem! 

Nu är det dags att betala medlemsavgiften för 
2016. Förutom att du stöttar Bygdegården kan 
du t.ex. gå på filmklubbens visningar alldeles 
gratis. 

Medlemsavgiften för 2016 är 50 kr och gäller 
då för hela familjen.  

Betala via bankgiro 5633-7173 och ange 
namn, adress och telefonnummer. 

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 2016. 

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

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

 
 

Sammanställning av ÅRSMÖTEN  

Medåkers Bygdegårdsförening - onsdagen den 9 mars kl 18.00 i Bygdegården  

Medåkers Samfällighetsförening - lördagen den 12 mars kl 15:00 i Bygdegården 

Medåkers Idrottsförening - söndagen den 13 mars kl 14:00 i Bygdegården 

Medåkers Hembygdsförening - onsdagen den 16 mars kl 19:00 i Bygdegården 

Framtid Medåker - tisdagen den 29 mars kl 18.30 i Bygdegården 

. 
 

FöreningsLiv I Samverkan (FLIS) 
 
Företagarkväll 22/2 Kl 19:00 
En träff för Medåkers näringsliv. Dags att knyta lokala kontakter och bygga nätverk. Vad kan 
vi göra för att bidra till en för Medåker fortsatt positiv utveckling? 
Saknar ditt företag inbjudan? 
Kontakta Carina Lurén 070-530 19 57 
Arr: FLIS 
 
Cafékväll 11/4 Kl 19:00 
Du som under 2015 var med och bidrog till genomförandet av något av våra gemensamma 
arrangemang. Håll koll i din brevlåda för inbjudan.   
För mer information kontakta Carina Lurén 070-530 19 57 
Arr: FLIS 

 

tel:070-530%201957
tel:070-530%201957


 
MEDÅKERS IF 

500 kr-klubben 

Om du stödjer Medåkers IF och går med i  
500 kr-klubben, ger du förutsättningar för att 
Medåkers barn och ungdomar ska kunna 
utöva idrott i Medåker även i framtiden. Ett 
aktivt föreningsliv i Medåker skapar en bra 
grund till en levande landsbygd. 

Du som går med i 500 kr-klubben får ditt 
namn på en tavla på Parkuddens IP. 

Du kan swisha 123 146 47 67. Eller betala in 
på MIF Bg 389-4987. 

Ange "500 kr-klubb" + ditt namn. 

 

Tack på förhand för ditt stöd! 

/Styrelsen MIF 

 

MIF-shop 

Välkommen till MIF-shopen på Parkuddens 
IP. Här kan du fynda bland begagnat inom 
längdskidor (skidor, pjäxor, stavar, MIF-
skiddressar, handskar m.m.), men du kan 
även köpa nytt (en del skiddressar i lager, 
MIF-skidmössor, funktions-t-shirtar m.m.).  

Du kan också lägga beställning på Ullmax, 
som erbjuder underställ (både 1:a och 2:a 
lager), strumpor, underkläder, vindkläder m.m. 
av hög kvalitet. Beställning gör du på 
beställningsformulär till MIF eller mailledes till 
katja.makkonen@medakersif.se, alternativt 
direkt i Ullmax webshop. 

MIF-shopen går att besöka dagtid, när 
personal finns på plats på Parkudden, eller 
när det finns ledare på plats under 
verksamheterna på Parkudden. Det går 
naturligtvis även utmärkt att lämna in urväxta 
dressar, skidor, pjäxor m.m. 

MEDÅKERS IF 

ÅRSMÖTE 

Medåkers IF årsmöte hålls söndag den  
13 mars kl 14.00 i Medåkers Bygdegård. 

Röstberättigade på årsmötet är de 
medlemmar som betalt in medlemsavgiften. 

Kom och gör din röst hörd. Varmt välkomna! 

 

Övrig information från MIF: 

Boule 

Välkomna att spela boule inomhus på tisdagar 
kl. 14.00 - 16.00 i Medåkers Bygdegård.  
Vi planerar att börja vår utomhussäsong den  
3 maj, om bara vädret tillåter.  

Kontakt: Sten Jansson, 
sten.fruberget204@gmail.com 

 

Fotbollsträning – barn 

Nu drar vi igång fotbollsträning för barn födda 
2005-2007 samt för barn födda 2008-2009.  

- måndagar kl. 18 - 19 under 
inomhussäsongen, Medåkers gymnastiksal. 

- torsdagar kl. 18 - 19 under 
utomhussäsongen, Parkuddens IP. 

Barn födda 2005-2007 kommer att spela 
matcher i 2006:ornas serie, div. 2. 

 

Tränare för 2005-2007:orna är Marko 
Makkonen och Markus Jacobsson. 

Vid frågor kontakta Marko på: 070-251 28 06. 

 

Tränare för 2008-2009:orna är Anders 
Jacobsson och Joakim Glimsholt. 

Vid frågor kontakta Anders på: 070-731 24 33. 

 

Kostnad: 200 kr/år + medlemskapsavgift 
50 kr/år. I detta pris ingår samtliga 
barnaktiviteter i föreningen. SAMFÄLLIGHETSFÖRENINGEN 

Årsmöte 

Välkommen till Medåkers 
Samfällighetsförenings årsmöte den 12 mars 
kl 15.00 i Medåkers Bygdegård. Ekonomiska 
handlingar inför årsmöte finns hos kassör 
Maria Bohrlund. 

Är du intresserad av att hjälpa till i föreningen 
finns flera styrelseposter vakanta, hör gärna 
av dig innan årsmötet till ordförande Annica 
Gustafsson vid intresse! 

Välkomna önskar styrelsen 



 
 BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 

Tänker du ordna en fest, ett möte eller 
behöver du en bra lokal för någon annan 
aktivitet? Då kan Medåkers Bygdegård vara 
det du söker. 

Bygdegården har lokaler för olika behov till 
rimliga kostnader. Bygdegården drivs av den 
ideella föreningen Medåkers 
Bygdegårdsförening. 

Bygdegårdens resurser 

 Sittplats för 100 personer vid bord, 200 i 

biosittning 

 Bra kök  

 Multimedia 

 Flyttbar ljudanläggning 

 Aula med scen 

 Tre konferensrum 

 Dansbana utomhus 

 Bra parkering 

 TV o video 

 Inomhusboule 

 Inomhuscurling 

Prislista  

Hela Bygdegården (helg) 2 000 kr 

Hela Bygdegården  1 500 kr 

Hela nedre våningen  1 000 kr 

Lilla salen   400 kr 

Multimediasystemet  500 kr 

Köket   300 kr 

Konferensrum  100 kr 

Arbetsrum   75 kr 
 
Specialpris för barnkalas  

Hela nedre våningen  400 kr 

Multimedia   100 kr 

 
Som komplement till lokalerna kan vi även 
tillhandahålla 

 Fika, lunch och annan förtäring 

 Grillning 

 Underhållning t. ex. dansband, trubadur, 

trollkarl 

 Busstransporter 

 Filmvisning 

 Ostprovningar 

 Föredrag 

 
 
 

HEMBYGDSFÖRENINGEN 

Medåkers Hembygdsförening kallar till 
årsmöte onsdag 16 mars kl. 19.00 i Medåkers 
Bygdegård. Sedvanliga årsmöteshandlingar, 
information om aktiviteter under 2016 samt 
sist och inte minst kaffe och obligatorisk 
smörgåstårta. Hjärtligt välkomna! Obs! Inget 
månadsmöte måndag 14 mars men däremot 
den 11 april i Bygdegården. 

En studiecirkel är igång för att sammanställa 
kakrecepten. Nästa möte är 7 mars kl. 18.30 
hos Gerd Köld. Det är alltså bråttom om du 
har något recept som du vill ha med i 
häftet/boken. Den skall vara klar före nästa 
kakkalas på Abramsgården den 17 juli. Kul 
om det också finns någon liten berättelse och 
fotografier.  

Under våren och sommaren kommer vi att 
göra ett antal utflykter både i Medåker och 
inom några mils radie. Den 18 maj har vi 
bokat en guidad visning av Stora Sundby 
Slott, den vackra riddarborgen vid Hjälmarens 
strand. Mer information om detta och andra 
arrangemang får du på årsmötet samt i 
Medåkersbladet i april. Hemsidan hittar du på 
www.hembygd.se/medaker 

Det finns fortfarande ett antal 
Medåkersalmanackor 2016 kvar. Hör av dig 
till Gerd 070-622 20 63 om du har glömt att 
köpa. 

Med anledning av Sveriges 
Hembygdsförbunds 100-årsjubileum har 2016 
blivit utsett till HEMBYGDENS ÅR. Detta 
kommer bl.a. att firas stort på Skansen under 
helgen 27-28 augusti. Den som vill är hjärtligt 
välkommen att åka dit men tanken är att 
Medåkers Hembygdsförening i stället skall fira 
på hemmaplan tillsammans med övriga 
hembygdsföreningar i Arboga kommun. 
Datum och program är ännu inte klart. 

Det är också mycket som skall göras på 
Abramsgården i sommar. Stommen till logen 
som revs i Tveta ligger och väntar på att 
sättas upp igen. Det blir jobb med detta under 
någon veckohelg och som vanligt träffas vi 
varje måndagkväll för att fixa och dona. 

Vi ser fram emot ett bra hembygdsår! 


