
  

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: bladet@medaker.se 
 

 

KYRKAN 

 30 apr 19.00 Vårkonsert   EW/AY 
Medåkers Kyrko & Hembygdskör  

  3 maj 14.00 Andakt  EW/AY 
Klockargården  

10 maj 14.00 Syföreningsmöte 

14 maj 15.00 Konfirmation JL/ÅW  

25 maj 18.00 Vakna först i sommartid AY/EW 
S:ta Klarakören  
Musikgudstjänst i samband med 
Medåkersloppet 

  7 jun kl.13.00 Sommarandakt  EW/AY 
Klockargården. Anmälan senast den 
31 maj till Eeva 88 419 

11 jun 15.00 Söndagsgudstjänst EW/AY 

14 jun 14.00 Syföreningsmöte 

24 jun 14.00 Friluftsgudstjänst CS/ 

 

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. 20:00 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  
12 700 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. Vid 
aprilandakten samlade vi in ytterligare  
2 000 kr till fasteinsamlingen.  

Sponsorer till lotterierna var: Anns ost, 
Apoteket Hjärtat Arboga, Arboga Bokhandel, 
Arboga byggtjänst, Arboga Gardinaffär,  
Bellis blommor, Bergmans Guld,  
Bröderna Kölds Åkeri, Elon Centralservice, 
Eric Nilsson Gräv AB, Fotstället,  
ICA Asplunds, ICA Vilstahallen,  
Life hälsobutiken, Lilla Spa, POPs, 
Samuelssons Färg & Designhus,  
Smedby äggbod/ Widéns Lantbruk,  
Styruds begravningsbyrå, Tehås Behagfullt, 
Travarbo Gårdsbutik & Vilt och Västra 
Mälardalens sparbank. 

 

BOSTAD SÖKES 

Hej! 

Jag söker ett nytt boende på landet inom 
Arboga kommun. 

Tel: 0589 503 80  

Tacksam för svar/ Agneta 
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HEMBYGDSFÖRENINGEN 

VÅR- och FÖRSOMMARPROGRAM 

Smakprov från programmet under vår och 
sommar 2017: 

22 april kl. 09.00 Vårstädning vid 
Abramsgården 

30 april ca 20.00 efter vårkonserten i 
kyrkan. Majbrasa i Prästhagen. 
Hembygdsföreningen bjuder på korv med 
bröd. Burkläsk finns att köpa. 

20 maj kl. 08.00 Gökotta på Jeppesberg. 
Medtag fika. Samling MIF:s parkering. 

23 juni kl. 18.00 Majstången fixas på 
Abramsgården 

24 juni kl. 14.00 Traditionell familjefest på 
Abramsgården.  

Måndagar maj-september från kl. 17.00. 
Fixarkvällar på Abramsgården. Diverse 
göromål samt uppbyggnad av logen. 

 

MIF-fest 

Måndag 5 juni – MIF-fest på Parkuddens IP  
med skidavslutning, trollerishow och  
brännboll & knytis kl 16.00 – sent 

Varmt välkomna på MIF-fest på Parkudden.  

Vi inleder med skidavslutning för aktiva barn  
inom skidor, men resten av programmet är  
öppet för ALLA barn (och vuxna) i Medåker 
med omnejd. Alla aktiviteter är kostnadsfria.  
Vid dåligt väder flyttas fika och trollerishow till Medåkers Bygdegård. 

Kl 16-16.30 Terminsavslutning och diplomutdelning för alla barn som är aktiva i MIF 
skidor/skidskytte. 

Kl 16.30 Fika för ALLA barn. 

Kl 17.00 Trollerishow med Martin Olivensjö. En familjeshow för alla! 

Kl. 18.00 Brännbollsfest. Varmt välkomna till en kväll med brännboll och knytis på Parkuddens 
IP för hela familjen. Vi spelar brännboll tills magen börjar kurra. Grillar finns till förfogande. Du 
tar med dig egen mat och dryck.   

Kontakt: Anita Tjerneld, 073-18 11 837, anita.tjerneld@medakersif.se  

 

Kontakt: Anita Tjerneld, 073-18 11 837, anita.tjerneld@medakersif.se 

SÖNDAGSPROGRAM 
Abramsgården håller öppet söndagar i juli  
kl. 14.00 – 17.00 
2 juli Hanna Czitrom & Mårten 

Gustafsson, sång och gitarr 
9 juli Grenadjärsextetten med Staffan 

Svedskog spelar 
16 juli Stora kakkalaset med boksläpp, 

Medåkers Kakbok 
23 juli Konstutställning Ann-Christin 

Keitel, Arboga 
30 juli Programmet inte klart 
5 augusti Medlemsresa till Närke med 

besök bl.a. i Sannahed 
6 augusti Friluftsgudstjänst på 

Abramsgården kl. 14.00. 

Det kommer också att bli några cykelturer i 
trakten.  

Styrelsen för hembygdsföreningen är 
oförändrad. Ordförande Tommy Karlsson, 
vice ordförande Anders Jany, kassör  
Robert Löthgren, sekreterare Gerd Köld. 
Övriga ledamöter Tobias Johansson,  
Sten Jansson och Ann Avdic. 

Glöm inte medlemsavgiften. 100:-/person eller 
högst 150:-/familj=hushåll. Betala till bankgiro 
794-9910 eller Swish 123 668 8485. Tack! 

Hemsida: www.hembygd.se/medaker 

mailto:anita.tjerneld@medakersif.se


 

   

                                          Välkommen till det 39:e          

                                 MEDÅKERSLOPPET    

KRISTI HIMMELSFÄRDS DAG den 25maj 2017 

✓                    Start och mål vid Parkuddens IP, 9 km norr om Arboga 

✓                                          Anmälan i Medåkers Bygdegård 

           

 

 

 

                         Uppvärmning med Friskis och Svettis 

                                            PRISER:    Utlottas på startnumren 

                            Spurtpris (Kyrkportspriset) efter ca 600 m 

✓                   Ombyte:  Vid startplatsen Parkuddens IP 

✓                    Föranmälningsavgift: 12km och 6km 150:-     2,5 km 60:- 

✓                    Efteranmälan: 12 km och 6 km  200:-     2,5 km 100:- 

      

                            Sista anmälningsdag: 21/5 

                             Insättning på Swedbank kontonummer 8182-8,13 136925-8 

OBS! Ange val av bana, födelsedata samt antal tidigare Medåkerslopp på mejladressen:   

enter_pernilla@hotmail.com 

                                Vi har swish vid efteranmälningarna.   

       Upplysningar: Tävl.ledare  Anna–Carin Gillheim 076-9184438 

                    Kassör: Pernilla Ekström Godin, tel. 070-2275128 

                   

Kort och resultat läggs ut på hemsidan www1.idrottonline.se/MedakersIF/ 

eller på Facebook 
 

Medåkersloppet ingår i ett västra mälardalenscupen. Mer info finns på 

www.bjornlunken.se/vmcup.html 

                                      Nytt för i år. 

Knattebana  start kl 10,00     2,5 km -  Födda 09 eller senare, elljusspåret 

Korta banan  start kl 11.00     6km -  väg och stig 

Långa banan  start kl 11.00     12km – varierande väg, stig och terräng 

 

        Alla ska hämta sitt nummer eller efteranmäla sig senast kl 9:00 

 



 
 

En förening är sina medlemmar –  
du är viktig 

Precis som alla andra ideella föreningar är 
Medåkers IF beroende av aktiva medlemmar 
när det handlar om det som sker i föreningen. 
Väldigt ofta är det samma personer som står 
och gör allt – från att vara tränare/ledare till att 
krita planer, knyta pjäxor/skor, blanda saft, 
driva arrangemang, och mycket, mycket mer.  

Tyvärr har denna, ofta ganska lilla kärntrupp, 
svårt att få in nya krafter. Kanske beror det på 
en farhåga att man som ny riskerar att 
överhopas av uppgifter, eller att uppgifterna 
ska vara för svåra? Eller att man helt enkelt 
inte har tid att engagera sig? Men det behöver 
inte ta så mycket tid, om alla försöker vara 
med en gång per år så blir det väldigt mycket 
gjort, dessutom är det ofta väldigt roligt och vi 
vill att alla ska känna sig delaktiga.  

Mantrat i Medåkers IF har under en lång tid 
varit: ”Ju fler som hjälper till, desto mindre 
behöver var och en göra.”  

Så från styrelsens sida, skulle vi nu vilja be er 
medlemmar att verkligen beakta de tillfällen 
som föreningen ber om er hjälp. Föreningen 
är inte den kärntrupp av ansikten som 
tenderar att dyka upp på varje tillfälle, 
föreningen är ALLA dess medlemmar.  

Föreningens strävan är också att existera för 
glädjefylld samvaro, lokalt här på vår lilla ort 
Medåker och alla dess omkringliggande byar. 
Det är så lätt att föreställa sig föreningen som 
något självgående som bara funkar, varför 
ska jag behöva ställa upp? Men det ÄR inte 
självgående, varenda medlem behövs.  

Vill du vara med och aktivera dig, men inte vet 
var du ska börja. Slå en signal till  
Anita Tjerneld 073-18 11 837 eller skicka ett 
mail: anita.tjerneld@medakersif.se.  
Välkommen in i vårt glada gäng! 

 

Landslagets fotbollsskola 2017 

Årets upplaga av Landslagets fotbollsskola 
går av stapeln tors-sön vecka 27 (6-9 juli). 
Anmälan är öppen och du når den, samt mer 
information, på MIF:s hemsida, på sidan: 
http://www.medakersif.se/Fotboll/Landslagets
FotbollsskolaLFS/ 

Fotbollsledarna i Medåkers IF hälsar er varmt 
välkomna 

Påminnelse medlemsavgift 

Har du inte blivit medlem ännu för 2017 / inte 
fått inbetalningskort för i år? Registrera dig på 
sidan: http://www.medakersif.se/Blimedlem/  

I den vänstra menyn finns medlemsansökan 
för familj eller enskilda personer. 

 

Boule tisdagar kl. 14.00 

Den 2 maj har boulegänget i MIF planerat för 
utomhuspremiär på Parkuddens IP. Fram till 
dess fortsätter vi att ses för spel inomhus på 
Medåkers Bygdegård, varje tisdag kl. 14.00. 

Kontakt: Sten Jansson, 070-896 58 42 

 

Medåkersloppet, funktionärer sökes 

Till Medåkersloppet 2017 sökes funktionärer 
för bl.a. parkering, vägvakter samt 
kioskpersonal. Medåkers IF har i år uttalat 
ansvar för dessa funktioner å 
Medåkersloppets vägnar. Även 
Medåkersloppskommittén söker nya, friska 
krafter som vill vara med och arbeta med 
loppet i år och i framtiden, som funktionär eller 
aktiv på annat sätt inom kommittén. 

Kontakta Mathias Saxin om du inte ska 
springa Medåkersloppet, då kan du nämligen 
hjälpa till med ovan uppgifter.  
Mobilnr: 076-130 41 17,  
mail: mathias.saxin@medakersif.se. 

Kontakta tävlingsledare Anna-Carin Gillheim 
om du vill vara med som funktionär alternativt 
vara med i Medåkersloppskommittén: mobilnr: 
076-918 44 38, mail: annacarin@medaker.se 

 

Fotbollsträning för barn och ungdom 2017 

Träningstid: tisdagar och torsdagar  
kl. 18.00 – 19.30, med start tisdagen 18 april. 

Barn födda 2005-2008 kommer att spela 
matcher i 2007:ornas serie, div. 2. 

Tränare för 2005–2008:orna är  
Marko Makkonen, Anders Jacobsson,  
Markus Jacobsson och Viktor Magnusson.  
Vid frågor kontakta Marko på: 070-251 28 06. 

Tränare för 2009–2011:orna är  
Joakim Glimsholt, Mikael Gustafsson och  
Åsa Ekblom. Vid frågor kontakta Joakim på: 
070-243 74 20. 

MEDÅKERS IF 


