KYRKAN
24 juni 14.00 Friluftsgudstjänst
CS/AY
Klockargården Kyrkkaffe
9 juli 18.00 Musik i sommarkväll,
Elina och Johan Hultman
30 juli 18.00 Musik i sommarkväll,
Ingeborg Söderwall sång,
Arne Sjölander gitarr
2 aug 16.00 Grillkväll
JV/EM
med andakt och kaffe, Klockargården
Tacksamma för anmälan senast
26 juli till Birgit 66 00 90 eller
Inga-Lill 66 02 31
6 aug 14.00 Friluftsgudstjänst
JV/HD
Abramsgården
9 aug 14.00 Syföreningsmöte
20 aug 18.00 Musik i sensommarkväll,
Medåkers kyrko& hembygdskör möter
Jazzt for fun.
SOMMARÖPPET I KYRKAN
Under sommarlovet
Vardagar
7- 16
Helgdagar
9- 18
Tiderna kan variera något.

Saxat ur DN
IKEAs nya bokhylla för barn –
Billy the kid
Roddaren gick en tvåårig kurs
Slå dank – ett sätt att börja på ny kula
Varför kallas bussen mellan Medåker och
Arboga för nykteristen?
Svar: Den är aldrig full

MEDÅKERS IF
Chans att hjälpa till!
9-13 augusti säljer MIF våfflor under Arboga
Medeltidsdagar. Den 19 augusti bemannar
MIF parkering, inträde samt kiosk i samband
med SM-Rallyts deltävling kring Medåker.
Kan/vill du vara med och hjälpa till som
funktionär i något av arrangemangen?
Kontakta Anita Tjerneld,
anita.tjerneld@medakersif.se /073-18 118 37
eller Mathias Saxin,
mathias.saxin@medakersif.se /076-130 41 17
Korta notiser från kommittéerna:
 Boulegänget träffas på tisdagar
kl. 14.00 – 16.00 för trevlig samvaro
kring boulebanan på Parkuddens IP.
Nya boulespelare är hjärtligt välkomna!
Boulespel, fika, klubbmästerskap och
mycket annat trevligt utlovas.
 Fotbollsbarn och ungdom har ordinarie
träning tisdagar och torsdagar 18.00 –
19.30, sommarledigt v. 29 – 32. Även
Landslagets Fotbollsskola kommer gå
av stapeln vecka 27 i Medåker.
 Skidor och skidskytte har
rullskidträning samt springskytte under
sommaren. Se anslag på hemsidan
samt på FB, alternativt kontakta en
ledare för att komma med på maillista.
 Till sist vill vi uppmana dig att upptäcka
skogarna kring Parkuddens IP i
sommar, om du inte redan gjort det.
Förutom elljusspåret finns där också
väl uppmärkta leder för mtb som även
är riktigt roliga att springa på.
Välkommen ut i skogen!
Besök vår hemsida www.medakersif.se eller
gå in och gilla oss på Facebook för att läsa
senaste nytt och aktuella aktiviteter!

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
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MIDSOMMAR I MEDÅKER
Medåkers Hembygdsförening anordnar som vanligt Midsommarfirande vid Abramsgården.
Se under Hembygdsföreningen inne i bladet för detaljer!

MEDÅKERS SOMMARCAFÉ
Vårt eget Sommarcafé firar i år 10 år! Som vanligt håller vi öppet under fyra veckor i sommar.
Vi kommer dock att öppna en vecka senare än vanligt, nämligen onsdag den 12 juli. Därefter
är caféet öppet onsdag till lördag fram till lördag den 5 augusti. Öppettiderna är som vanligt
kl 14-17.
Denna sommar kommer ni att skymta ett nytt ansikte. Det är Sabina Lindgren som kommer
att göra sin feriepraktik på caféet under tre veckor.
Vill du bidra till caféets genomförande genom att baka eller bemanna eller har du några
funderingar kring caféet? Då är du välkommen att kontakta Gunilla Ahlén som tillsammans
med sin make Lasse har tagit huvudansvaret för genomförandet.
De behöver all hjälp de kan få. Sen hoppas vi givetvis att så många som möjligt kommer och
besöker caféet i sommar.
Välkommen till årets sommarcafé

MEDÅKERS MARKNAD
Dags att anmäla sig till Medåkers Marknad
Den 27:e augusti går Medåkers Marknad av stapeln så det är hög tid för dig som knalle att
anmäla dig. Platser finns både inne och ute. Först till kvarn gäller för plats inomhus.
Ett bord inomhus, som vi håller med, kostar 200 kr. Utomhus är det kostnadsfritt.
Ta med eget bord! Utrymmet utomhus är 3x3 meter. Anmäl dig till marknad@medaker.se
Frågor? Ring Anna-Carin Ericson på tel 070 – 550 54 24
Välkommen

Medåkers Föreningsliv i samverkan

HEMBYGDSFÖRENINGEN
Häng med oss genom sommaren och alla
aktiviteter på Abramsgården.

SPELMANSSTÄMMA

Midsommar

Mitt i högsommaren blir det premiär för
Medåkersstämman. Lördagen den 15 juli
klockan 14 startar allspelet på Abramsgården,
Medåkers Hembygdsgård.

22 juni Majstången lövas kl. 18.00. Traktor
och vagn från affären kl. 17.30 för att plocka
blommor till kransarna. Både barn och vuxna
kan åka med.
23 juni Midsommarafton. Traditionell
familjefest med lekar runt majstången,
servering och lotteri. Arboga Folkdansgille
leder dansen och gör en uppvisning.
Anna och Lars Jauring med vänner står för
sång och musik. Välkomna!!
SOMMARENS ÖVRIGA PROGRAM
Abramsgården håller öppet alla söndagar i juli
kl. 14.00 – 17.00. Servering av kaffe och
våfflor (ej kakdagen). Smedja, museum m.m.
2 juli Musikprogram Hanna Czitrom, sång och
Mårten Gustafsson, gitarr.
9 juli Grenadjärsextetten framträder i gammal
militär uniform modell Ä.
Tema musik från Västmanland med bl.a.
Hembygdssång från Medåker och Medåkers
Brudmarsch.
Lördag 15 juli. Spelmansstämma.
Se separat program.
16 juli Stora kakkalaset med boksläpp
Medåkers Kakbok. Bordet står dukat med
läckra bakverk.
23 juli Konstutställning. Ann-Christine Keitel,
Arboga ställer ut tavlor i timmerhuset.
30 juli Utställningen kvarstår. Ev. ytterligare
program.
Lördag 5 augusti kl. 09.00 startar årets
medlemsresa till Närke där vi besöker KumlaSannahed hembygdsförening.
Vi tittar bl.a. på ett 1900-talsmuseum. Hög
nostalgifaktor! Lunch i Kumla Sjöstad och
sedan ytterligare något besöksmål.
Utförligt program och prisuppgift är på gång.
Anmälan kan göras till
Tommy Karlsson 070 - 263 96 59 eller
Gerd Köld 070 - 622 20 63.
6 augusti. Friluftsgudstjänst på
Abramsgården kl. 14.00.

Ny spelmansstämma i juli – Medåkersstämman.

Medåkers Hembygdsförening driver och
underhåller gården som är perfekt för en
spelmansstämma med sin fina miljö.
Medåker var en socken med många kunniga
spelmän förr. Bröderna Sjökvist i Smedby,
Karl Pettersson, Ekeby (Kalle Fjärsman),
Johan Karlsson i Bejby (Bejby-Janne) är
några exempel.
På Abramsgården bodde bröderna Kalle och
Albert som spelade dragspel och fiol.
Tillsammans med Bejby-Janne bildade de det
populära musikkapellet ”Abramspojkarna”.
Låtkurs med Medåkerslåtar:
På förmiddagen blir det låtkurs med Ulf
Svansbo som lär ut låtar från Medåker.
Kursdeltagarna samlas på Abramsgården vid
10.30 för fika och kursen pågår kl. 11-13.
Anmälan till kursen görs till Ulf Svansbo på
ulf@svansbo.se eller telefon 070-631 87 43.
I kursavgiften ingår fika och en lättare lunch.
Det är fri entré till stämman. Kaffeservering
och korvförsäljning sköts av
hembygdsföreningen som också gärna tar
emot en frivillig ”kollekt”. Spelman bjuds på
kaffe förstås.
Medåkersstämman arrangeras av
Studieförbundet Vuxenskolan i samverkan
med Medåkers Hembygdsförening och med
stöd av Arboga Kommun och Västmanlands
Spelmansförbund och Västmanlandsmusiken.
Skrivet av Ulf Svansbo
ÖVRIGT
En vädjan till besökare på midsommar,
spelmansstämma och kakkalaset. Lämna om
möjligt bilen hemma p.g.a. begränsade
parkeringsmöjligheter. Tack!
Glöm inte fixarkvällarna på Abramsgården
måndagar från kl. 17.00. Det behövs många
funktionärer vid de stora arrangemangen i juli.
Kom och var med!
Det finns mer att läsa på vår hemsida
www.hembygd.se/medaker

