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Landslagets Fobollsskola 2016 

Håll utkik på Medåkers IF hemsida 
http://medakersif.se. Där kan ni anmäla Era 
barn till Landslagets Fobollsskola i Medåker 
v27. 

I år arrangerar Medåkers IF för första gången 
Landslagets Fotbollsskola för åldrarna  
6-12 år, flickor och pojkar. 

Vi kör vecka 27, 7-10 juli, torsdag – söndag. 
Kostnad 500 kr. Då ingår lunch, Landslagets 
Fotbolsskola T-shirt, vattenflaska och fotboll 
första dagen. Alla barn får diplom och 
Landslagskortet med olika erbjudanden sista 
dagen! 

Har du några frågor kontakta  
Anders Jacobson 070-731 24 33 eller  
Carina Lurén 070-530 19 57. 

Landslagets Fotbollsskola är en del av svensk 
fotboll och är en viktig prioriterad verksamhet. 
Fotbollsskolan har vuxit till Sveriges största 
Fotbollsskola! 

Sista anmälningsdag är fredag 6 maj.   

Det är viktigt att man anmäler sig i tid, endast 
då kan vi garantera att barnen får materialet 
första dagen. Vad gäller storlek på t-shirt 
rekommenderar vi att ni väljer detta efter att 
ha tittat igenom storleksguiden som finns inne 
i anmälan. Välkomna! 

 

Hembygdsföreningen 

På valborgsmässoafton lördag 30 april tänder 
vi elden i Prästhagen efter konserten i kyrkan. 
Det blir ca 20.30.  

Hembygdsföreningen bjuder på grillad korv 
med bröd. Läsk finns att köpa. Vi ser gärna att 
ni hjälper oss att hålla kontroll på brasan. 
Välkomna! 

Följ med på våra utflykter.  

Den 18 maj ska vi besöka Stora Sundby slott 
där vi får en guidad visning. Sedan intar vi 
vårt medhavda fika i växthuset i slottsparken. 
OBS! Slottet är inte handikappanpassat.  
Samåkning från skolans parkering i Medåker 
kl. 18.00. Anmälan till Gerd 070-622 20 63 
senast 9 maj. 

Guidningen kostar 150 kronor/person.  

Lördag 28 maj kl. 09.00 gökotta och 
spikplockning i Lösta Tveta där vi rev en loge 
förra året. Åk gärna cykel dit. Korvgrillning. Vill 
du veta mer ring Robert tel. 66 01 60. 

Lördag 4 juni utflykt till traktor- och 
gårdsmuseum i Jäder Mälbylund utanför 
Eskilstuna. Samåkning från Medåker 
kl. 09.00. Guidning och fika kostar 60 kronor. 
Anmälan till Gerd 070-622 20 63 senast  
31 maj.   

Medlemsmöten i Abramsgården 9 maj och  
13 juni kl. 18.30. Fixarkvällar på 
Abramsgården alla måndagar under 
sommaren från 17.00. Midsommarfest som 
vanligt på midsommarafton kl. 14.00. 
Majstången lövas kvällen före.  Gården öppen 
alla söndagar i juli kl. 14.00-17.00. Välkomna! 

Styrelsen i Medåkers Hembygdsförening 
består av Tommy Karlsson, ordf.,  
Anders Jany vice ordf., Robert Löthgren 
kassör, Gerd Köld sekr., Ann Avdic vice sekr., 
Sten Jansson samt Tobias Johansson.  

Aktuellt program m.m. finns på vår hemsida 
www.hembygd.se/medaker 

FRAMTID MEDÅKER 

Städdag 

Lördagen den 7 maj är det dags att städa 
Medåker efter vintern. Kom till Biblioteket 
kl. 11 och hämta sopsäck. Handskar finns 
också men ta gärna med egna. När du är 
klar med bjuds du på fika och smörgås. 

Undrar du över något ring  
Janne Lindström 073 349 11 24 

http://medakersif.se/
http://www.hembygd.se/medaker


 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

KYRKAN 

 30 apr 19.00 Vårkonsert  EW/AY 
Medåkers Kyrko & Hembygdskör 

  4  maj 14.00 Andakt Klockargården EW/AY 

  5  maj 18.00 Det kom ett brev.  /EW   
Elina och Johan Hultman.                               
Konsert i samband med 
Medåkersloppet 

11  maj 14.00 Syföreningsmöte 

15  maj 15.00 Pingstdagsgudstjänst EW/AY 
Medåkers Kyrko&Hembygdskör 

 29 maj 15.00 Söndagsgudstjänst EW/AY 

  1 juni 13.00 Sommarandakt EW/AY 
Klockargården. Anmälan senast  
25 maj till Eeva 88 419 

  8 juni 14.00 Syföreningsmöte 

12 juni 15.00 Söndagsgudstjänst EW/AY 

Valborg i Medåker 

VÅRKONSERT i kyrkan kl. 19.00 Medåkers  
Kyrko - & Hembygdskör sjunger in våren 
under ledning av Anna Ytterberg.  

Tal till våren hålls av Eva Winlöf. Utdelning av 
stipendier ur Hilmer och Holger Alfredssons 
fond. 

Majbrasan tänds ca. 20:30 i Prästhagen. 
Hembygdsföreningen bjuder på korv. Kören 
sjunger vårsånger vid brasan. 

För de som har svårt att ta sig ner till 
Prästhagen serveras kaffe och smörgås med 
utsikt mot Prästhagen och majbrasan i 
Klockargården kl. 20.00- 21.00. 

KYRKAN 

STORT  TACK! 

Soppsöndag med Livsloppet inbringade 
tillsammans med Syföreningens gåva  
ca. 13 000 kr i Medåker. Tack till alla er som 
delade dagen med oss. 

Ett fantastiskt resultat! 

Stort TACK till ALLA enskilda som med 
arbetsinsats och gåvor gjort dagen möjlig att 
genomföra.  

Sponsorer till lotterierna var:  
Arboga byggtjänst, Arboga Gardinaffär, 
Asplunds ICA, Bellis blommor,  
Bergmans Guld, Bröderna Kölds Åkeri,  
CW-rör, Elon Centralservice,  
Eric Nilsson Gräv AB, Fotstället,  
Life hälsobutiken, Lilla Spa, POPs, 
Samuelssons Färg & Designhus,  
Tehås Behagfullt, Travarbo Gårdsbutik & Vilt, 
Vilstahallen, Väv-Ulla och Widéns Lantbruk.  

 

MIF 

Vårknytis / medlemsfest med Medåkers IF     

Lördagen den 28 maj från kl. 16.00 på 
Parkuddens IP. 

Vi tänder grillen ca. 17.30. Ta med egen mat 
och dryck. 

Under kvällen spelar de som vill brännboll, 
kubb, boule, m.m. Ta gärna med egna förslag 
på roliga aktiviteter.  

Vid dåligt väder ställer vi in. 

Vi hälsar alla gamla, nya och blivande MIF-
medlemmar hjärtligt välkomna!  

Det går bra att lösa medlemskap på plats, vi 
ser dock gärna jämna pengar - 100 kr för 
vuxna, 50 kr för barn och 300 kr för 
familjemedlemskap 

Vi ses på Parkudden! 

BYGDEGÅRDEN 

Danskväll och pubkväll 

Under hösten planerar vi att ha en danskväll 
och en pubkväll. Exakta datum är ännu inte 
bestämda, men håll följande datum fria i din 
kalender till vidare: 24/9 och 1/10 för 
danskvällen och 12/11 och 19/11 för 
pubkvällen. 

Mer info i kommande nummer av 
Medåkersbladet 

 

BYGDEGÅRDEN 

Danskurs? 

Vi planerar att dra igång en danskurs under 
hösten. Är du intresserad av att vara med att 
lära dig, eller att friska upp dina turer, skicka 
in en intresseanmälan senast 30/6 till  
danskurs2016@medaker.se.   

Ange hur många du/ni är och gärna vilka 
danser som är av intresse.  

Din intresseanmälan är inte bindande.  

 

mailto:danskurs2016@medaker.se

