KYRKAN

HEMBYGDSFÖRENINGEN

30 okt 15.00 Gudstjänst
EW/AY
2 nov 14.00 Andakt
EW/AY
Klockargården
5 nov 14.00 Kyrkan öppen för fika och prat
med kyrkvärdar och
kyrkogårdspersonal
18.00 Minnesgudstjänst
EW/AY
Medåkers Kyrko & Hembygdskör
9 nov 14.00 Syföreningsmöte
13 nov 15.00 Gudstjänst
EW/AY
27 nov 18.00 Adventsgudstjänst
EW/AY
Medåkers Kyrko & Hembygdskör
7 dec 13.00 Julandakt
EW/AY
Klockargården
Anmälansenast 30/11 till Inga-Lill
66 02 31 eller Birgit 66 00 90
12 dec 08.00 Arboga Lucia i Klockargården
Lussefika, Alla välkomna!
14 dec 14.00 Syföreningsmöte

Tack till alla som varit med på våra aktiviteter
den här fantastiska sommaren och hösten. Nu
är det dags att krypa inomhus igen. Vi har haft
många besökare på Abramsgården och då
främst på kakkalaset där vi räknade in ca 350
personer och 38 kaksorter.
Receptboken blev tyvärr inte färdig till årets
kalas för vi vill verkligen att den ska bli så bra
som möjligt. Men den kommer. Du är hjärtligt
välkommen med mera material.
Vi har månadsmöten i Medåkers Bygdegård
måndag 14 november och 12 december
kl. 18.30. Kom och berätta minnen från
Medåker!
Medåkersalmanackan 2017 skall vara klar till
syföreningsauktionen den 25 november. Om
du har någon kul bild som skulle passa hör av
dig till Gerd 070-622 20 63 snarast.
Någon som är intresserad av en studiecirkel i
kalligrafi? Kontakta då Monica på SV
010-410 12 80.

Auktionen på Tacksägelsedagen inbringade
2 200 kr. Pengarna går till insamlingen för
Världens barn.

SYFÖRENINGAUKTION
Fredag 25 nov. kl. 19.00 i
Medåkers Bygdegård.
Kaffe och tårtor serveras.
Lotter kan köpas från 18.00.
Auktionen leds av Eva Winlöv och
Joakim Vikström.
Lotterier, auktioner, dragning av listlotteriet.
Kaffebidrag kan lämnas vid bordet.
Alla varmt välkomna till en trivsam kväll

MEDÅKERSLOPPET
MARKÄGARE, FUNKTIONÄRER,
DELTAGARE OCH PUBLIK TILL
MEDÅKERSLOPPET TITTA HÄR!!
Måndagen 7 november kl 18.30 så träffas vi
på Parkudden:
Många funderingar finns bla:
- Permanent märkning av spåret?
- Medåkersloppet extrem?
- Olika starttider knatte/de äldre?
- Stafetter?
- Andra ideer?
Kom och var med, med dina funderingar,
ideer och tankar.
Välkomna!
AnnaCarin

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

MEDÅKERSBLADET
Nummer 163

Oktober 2016

MEDÅKERS JULMARKNAD
Söndagen den 4 december kl. 11.00 – 15.00
vid Medåkers Bygdegård
Knallar kommer att finnas både ute och inne.
En mysig och genuin marknad i lantlig miljö. Försäljning av hantverk, sylt, saft,
ägg, kransar, granbockar, tovade ugglor, ull, mjöl, bröd, Medåkersboken,
Medåkers almanacka och mycket, mycket mer!
Servering av kaffe, te och saffransbröd och pepparkakor inomhus. Utomhus kan
du köpa korv, hamburgare och glögg.
Hjärtligt välkomna!
Arrangör: Medåkers Föreningsliv i Samverkan

Bygdegårdspub i Medåker
Lördagen den 19 november är det återigen pubafton med musik i Bygdegården.
Vi drar igång kl. 19.00 med att ta för oss av maten. Sedan håller på så länge vi
orkar.
Till mat blir det korvbuffet med potatisgratäng och tillbehör dvs senap etc.
Om du vill ha starköl/vin/snaps till maten får du ta med det själv. Det kommer
det att finnas läsk, lättöl och snacks att köpa. Efteråt blir det kaffe o kaka.
För att vi ska veta hur mycket mat vi ska ta hem behövs din föranmälan. Gör det
helst via mail till annojanne@telia.com eller ring Janne 073 349 11 24. Du kan
också att komma utan föranmälan, men då får du ingen mat.
Inträde, som betalas vid dörren:
Föranmäld 140 kr/person med mat, ej föranmäld 100 kr/person, utan mat.
Sista anmälningsdag: 11 november.
Vänta inte med att anmäla dig! Begränsat antal platser.

Välkommen!

Arrangör: Medåkers Bygdegårdsförening

MEDÅKERS IF

MEDÅKERS IF

Medåkers IF Fotboll & Innebandy

Träning MIF Skidor & Skidskytte
hösttermin 2016 (forts)

Medåkers IF kör igång med inomhusträningar
för barn med bollek och innebandy. Platsen är
Medåkers gymnastiksal och vi kör igång
onsdagar med start den 26/10.
Tiderna är klockan 18.00-19.00 för 5-7 år och
19.00-20.00 för 8-13 år. Innebandyklubba och
skyddsglasögon medtages.
Skidläger med Medåkers IF Skidor och
Skidskytte
Den 24-27 november drar MIF Skidor &
Skidskytte till Orsa/Grönklitt för en hel helg
med längdskidåkning.
Lägret vänder sig till barn & ungdom som är
intresserade av längdskidor, hela familjen är
välkommen att följa med. Vi har bokat boende
för 50 personer och åker upp med buss.
Vill du följa med? Kontakta Katrin Holmstrand
för detaljerad information på mail:
katrin.holmstrand@medakersif.se. Hon kan
skicka ut en inbjudan till dig per mail med all
information.
Träning MIF Skidor & Skidskytte
hösttermin 2016
Tisdagar kl. 18.00 – 19.15: Fys- och
konditionsträning. Rullskidor så länge det är
möjligt. Vi träffas på olika platser runtom i
Arboga med omnejd och tränar tillsammans,
både ungdom och vuxna är välkomna att
deltaga. Du bör ha erfarenhet av
rullskidåkning sedan tidigare. Kontakta
tränare Stefan Johansson för att komma med
i sms-grupp för aviseringar om träningsplats
och övrig info, telefon: 076-033 42 48.
Torsdagar kl. 18.00 – 19.00: Barmarksträning
och rullskidor, barn och ungdom.
Blå grupp vänder sig till nybörjare och yngre
deltagare, och träffas vid Parkuddens IP.
Tränare Anita Tjerneld och Per Holmstrand.
Kontakt: anita.tjerneld@medakersif.se
073-181 18 37 alternativt
perholmstrand@gmail.com / 070-176 39 26.

Röd grupp vänder sig till dig som vill ha
tuffare utmaningar med träningen. Träningen
utförs både på Parkuddens IP men även på
varierade platser i Arboga med omnejd.
Tränare Daniel Edenholm och Johan Vånsjö.
Kontakt: daniel.edenholm@sysarb.se
/ 070-21 78 279. Kontakta tränare för att
komma med i sms-grupp för aviseringar om
träningsplats varje vecka.
Lördagar kl. 10.00-12.00: Skidskytte, barn och
ungdom. Skytteträning på Parkuddens IP.
Kl. 10.00 – 11.00 Nybörjarkurs , tränare Anita
Tjerneld 073-18 118 37.
Kl. 11.00 – 12.00 Fortsättningskurs, tränare
Stefan Johansson 076-033 42 48.
Föranmälan till tränare är ett krav. Barn och
ungdom ska ha deltagande vårdnadshavare
med på varje träning. Mer info fås av tränarna.
Lördagar kl. 11.00-12.00 Träna Tillsammans.
En mycket rolig träningsform där barn och
vuxna tillsammans lär sig grunderna i
längdskidåkning. Utmanande barmarksträning
för båda parter, med fys- och
konditionsträning. Mycket glädjefullt!
Träningsdagar: 15, 22 oktober utomhus på
parkudden. 29 oktober, 12 november inne i
gymnastikhallen (Uppehåll 5 november).
Uppehåll i väntan på snö.... 17 december, 7,
14 januari. Ute om det finns snö, annars i
gymnastikhall.
Anmälan och mer info: Anita Tjerneld
073-18 118 37, anita.tjerneld@medakersif.se.
Kostnad för deltagande i samtliga
skidaktiviteter: medlemsavgift (50 kr barn,
100 kr vuxna) samt aktivitetsavgift
(100 kr/termin barn alla idrotter ingår,
100 kr/termin vuxna).
Tider och information om all vår löpande
verksamhet i de olika sektionerna hittar du
även i kalendern på hemsidan:
www.medakersif.se.
Vi finns också på Facebook, gå in och gilla
oss, så håller vi dig uppdaterad med det
senaste! www.facebook.com/medakersif

Trådlöst bredband
– något för dig?
Företaget Wiber bygger ut sin lösning för
trådlöst bredband om det finns tillräckligt med
intresse. Trådlöst bredband ska ses vi som ett
alternativ till den fiberlösning som erbjuds via
Fibra.
Fiber är oftast att föredra men det kan finnas
anledningar där fiber inte är ett alternativ eller
att det kommer att dröja innan fiber erbjuds.
Med tanke på att kopparnätet är under
avveckling kommer din vanliga telefon att
försvinna så småningom. Därmed även den
ADSL du har. Någon form av
bredbandsaccess behövs för din fastighet.
4G/5G är egentligen inget annat än ett
komplement till fiber
Vad är då Trådlöst bredband? Det är ett
radiobaserat nät som medger att din fastighet
kan anslutas till Internet. Den access du får
ger dig Internet direkt i sladden.
Den planerade utbyggnaden avses kunna
erbjudas till både privatpersoner och företag.
På din fastighet monteras en liten antenn,
liknande en enkel parabol ca 30cm i diameter.
Denna riktas mot en av de master som Wiber
ställer ut. Därefter får du internetaccess
genom den sladd som tillhandahålls.
Fördelar med trådlös bredbandsaccess:
-

Stabilt och driftsäkert
Snabbt. Utbyggnad planeras för upp till
50/50Mbit för privatpersoner
Slipper gräva för dyr anslutning
Stor flexibilitet, enkelt att flytta
Snabb leverans

Vi har fört inledande diskussioner med Wiber,
som är ett lokalt Arbogaföretag, om att bygga
ut trådlös bredbandsaccess i Medåker.
Tillräckligt många har redan visat intresse för
att Wiber ska börja projektera och räkna på
kostnaderna. De kommer att bestå av en
anslutningsavgift och en löpande
månadsavgift.
Är du intresserad? Anmäld då ditt intresse på
vår hemsida www.medaker.se .
Läs mer om Wiber och Trådlöst bredband här:
www.wiber.se (även här går det att anmäla
sitt intresse).
Framtid Medåker

Sponsor?
Medåkersbladet söker sponsorer! Varje
nummer kostar ca 1 400 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 vill, kan sponsorn få sitt namn eller
firmanamn omnämnt eller en annons i det
aktuella bladet.

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN
Du kan fortfarande betala medlemsavgiften
för 2016 och då får du 2017 på köpet.
Förutom att du stöttar Bygdegården kan du
t.ex. gå på filmklubbens visningar alldeles
gratis.
Medlemsavgiften är 50 kr och gäller då för
hela familjen.
Betala via bankgiro 5633-7173. Ange namn,
adress och telefonnummer.

