KYRKAN

HEMBYGDSFÖRENINGEN

3 sep 15:00 Gudstjänst
EW/AY
5 sep 14.00 Andakt
EW/AY
Klockargården
13 sep 14.00 Syföreningsmöte
17 sep 15.00 Gudstjänst
EW/AY
1 okt 15.00 Gudstjänst
EW/AY
4 okt 13.00 Höstfest med underhållning EW
Klockargården
8 okt 18.00 Tacksägelsegudstjänst EW/AY
Medåkers Kyrko & Hembygdskör
Auktion efter gudstjänsten på
medhavda skördealster
11 okt 14.00 Syföreningsmöte
15 okt 15.00 Gudstjänst
EW/ÅW

Tack till alla för den fantastiska sommaren vid
Abramsgården. Den nya spelmansstämman
blev en succé som förhoppningsvis
återkommer nästa år. Vi beräknar att det kom
närmare 400 personer för att lyssna på alla
spelmän och dragplåstret Bengan Jansson.

Anmälan till höstfesten till Birgit tel. 66 00 90
senast den 28 september.
Kyrkoval den 17 september
Vi Medåkersbor röstar i Klockargården
kl. 9.00- 11.00 & kl. 15.00- 20.00
Kryssa gärna de lokala namnen på den lista
Du väljer. Vi hoppas på högt valdeltagande
och inflytande.
Bössinsamling för internationellt arbete sker
vid vallokalen.

Kakboken ”Lägg i söcker å döppa” släpptes
vid kakkalaset och försäljningen går bra. Den
kommer också att säljas på Medåkers
Marknad och Jädersbruksdagarna samt av
medlemmar i hembygdsföreningen.
Pris 150 kronor. Ring gärna
Gerd 070-622 20 63, Inger 073-979 94 02
eller Birgit 0589-66 00 90.
På Medåkers Marknad den 27 augusti
kommer hembygdsföreningen att ha hand om
försäljning av kaffe och våfflor. Om du känner
för att vara med och hjälpa till kontakta
Anders Jany 0589-66 01 85.
Sista medlemsmötet på Abramsgården innan
vi stänger för säsongen blir måndag
11 september kl. 18.30. Sedan flyttar vi våra
möten till Bygdegården andra måndagen i
varje månad.
Det börjar redan bli dags att tänka på
Medåkersalmanackan 2018. Kolla i
gömmorna om du har något intressant.
Bygget av logen vid Abramsgården kommer
att återupptas efter sommaruppehållet. Ring
Robert 0589-66 01 60 för närmare
information.

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.
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
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MEDÅKERS MARKNAD
Söndagen den 27 augusti kl. 11.00 – 15.00 vid
Medåkers Bygdegård
En genuin marknad i lantlig miljö!
Lokalproducerade varor – försäljning av hantverk, rökt fisk, bröd , ägg,
smycken, honung, saft, sylt, perenner, potatis, morötter m.m.
Hembygdsföreningen säljer Medåkersböckerna II-V.
Riksutställning av kaniner
Servering av kaffe, te, hamburgare, korv och våfflor
Ponnyridning
Välkommen!

Arrangör: Medåkers Föreningsliv i Samverkan

Danskväll i Bygdegården 23/9
Lördagen den 23 september är det dags att ta en svängom i Medåkers Bygdegård.
Musik tillhandahålles av DJ Björn som är erkänt duktig på att spela bra dansmusik.
Denna gång är det knytis där du tar med egen mat och dryck.
Borden står dukade, så kl. 19.00 är det dags att börja äta.
Det kommer det att finnas läsk, lättöl och snacks att köpa.
Bygdegårdsföreningen bjuder på kaffe o kaka.
Ingen föranmälan. Inträdet 100 spänn betalas vid dörren.
Kvällen avslutas 01:00

Välkommen!

Arrangör: Medåkers Bygdegårdsförening

BIBLIOTEKET

MEDÅKERS IF

MEDÅKERS BIBLIOTEK

Höstens aktiviteter i MIF är redan igång i
fotboll, boule och bastu.
I september drar även skidor och skidskytte
igång, samt core och innebandy. Gå in på
medakersif.se för fullständig info.
Vi passar också på att tipsa om det öppna
klubbmästerskapet i boule! Tisdagen
den 19 september kl 14.00 är du varmt
välkommen till boulebanan på Parkuddens IP
för att tävla om att bli klubbmästare!
Kontakt: Sten Jansson 070-896 58 42.

Nu är vi tillbaka och har öppet som vanligt i
biblioteket – Måndagar 17.30-19.30.
Under hösten kommer böcker att köpas in.
Om du har några önskemål om bokinköp hör
av dig till oss på biblioteket.
Det kommer också att inköpas barn- och
ungdomsböcker i höst. Här spelar ni föräldrar
och lärare en stor roll eftersom ni vet vad
barnen vill läsa. Hör gärna av er till oss så ska
vi försöka möta era önskemål.
Vi önskar er alla en skön och mysig bokhöst!

Sett i DN
- Varför springer hästar fortare än kor?
- På korna sitter det flugor och bromsar
- Jag har bytt batteri i min hörapparat sa
mannen till sin fru
- Oh, vad bra sa hon
- Halv två, svarade han
- Spelar ni matchen på konstgräs?
- Nej, vi har inga sådana planer

Skicka gärna in material till nästa Medåkersblad som kommer i oktober

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN

FRAMTID MEDÅKER

Fast telefon upphör

ÅRETS SOMMARCAFE

Från och med 1/10 kommer Bygdegårdens
fasta telefon, 0589- 66 01 24, att upphöra.

Ny prislista

Vi vill tacka alla som på något sätt hjälpt till att
genomföra den tionde cafésommaren. Vi
tänker på alla som jobbat på caféet inklusive
vår duktiga feriepraktikant Sabina, alla
fantastiska bagare och bagerskor, alla som
troget besökt caféet, alla som spelat och
sjungit, våra generösa sponsorer och alla
andra som bidragit på olika sätt.

Från och med 1/10 gäller en ny prislista för
hyra i Bygdegården.

För att fira lite extra hade vi flera musiker som
framträdde med olika musikprogram nämligen

Vill du komma i kontakt med vaktmästaren
t. ex. angående bokning ska du ringa
070 410 44 80.

Den nya prislistan ser ut som följer:
Hyra av
Hela Bygdegården (helg)
Hela Bygdegården
Hela nedre våningen
Lilla salen
Multimediasystem
Köket
Konferensrum A o B
Arbetsrum C
Specialpriser för barnkalas
Nedervåningen
Multimedia

Pris
2 400 kr
1 800 kr
1 200 kr
500 kr
150 kr
400 kr
150 kr
100 kr
500 kr
100 kr

Medlemmar i Medåkers Bygdegård har rabatt
på ovanstående priser.

- Elina & Johan Hultman
- Nina & Per-Erik från The High-Jacks
- MC-trubaduren
- Johan Borehed
- Jimmy Wiltfalk från Hawk and the Wild

BORTTAPPAT
Någonstans mellan Parkudden och skolan har
jag tappat en nyckelknippa. Den har cirka tio
nycklar varav en har begåvats med ett vackert
Hammarbymärke.
Har du hittat nyckelknippan var snäll och ring
Janne Lindström 073 349 11 24.

Bli medlem
Du kan fortfarande betala medlemsavgiften
för 2017 som då också gäller för 2018.
Förutom att du stöttar Bygdegården kan du
t.ex. gå på filmklubbens visningar alldeles
gratis. Visningarna anslås vid skolan och på
facebook. Dessutom får du rabatt när du hyr
lokal i Bygdegården.
Medlemsavgiften är 50 kr och gäller för alla i
familjen.
Betala via bankgiro 5633-7173; ange namn
och telefonnummer.
Observera att även föreningar och företag kan
vara medlem i Bygdegårdsföreningen.

MEDÅKERS hemsida
www.medaker.se
Där hittar du bl. a. äldre nummer av
Medåkersbladet

