
  

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 

Ska du ha fest eller kalas?  

Då är det bekvämt och enkelt att hyra 
Bygdegården. Gott om plats, ett bra kök och 
du slipper städa efteråt, förutom grovstädning. 
 

Hyra av Pris 

Hela Bygdegården (helg) 2 400 kr 

Hela Bygdegården 1 800 kr 

Hela nedre våningen 1 200 kr 

Lilla salen 500 kr 

Multimediasystem 150 kr 

Köket 400 kr 

Konferensrum A o B 150 kr 

Arbetsrum C 100 kr 

Specialpriser för barnkalas   

Nedervåningen 500 kr 

Multimedia 100 kr 

Medlemmar i Medåkers Bygdegård har rabatt. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
  

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 

23 juni 15.00 Friluftsgudstjänst  JV 
Klockargården 

27 juni 18.00 Finsk grillkväll  EM 

Klockargården 

  1 juli 18.00 Musik i sommarkväll 
Erika Nielsen flöjt och Katarina 
Sörnäs piano. Nordisk musik av 
Grieg, Tegnér, Roman, J:son Lindh 
m.fl. 

22 juli 18.00 Musik i sommarkväll 
Duo A&O, Agnes och Olle Lindberg                            
Klassiskt, visa och jazz.  

29 juli 14.00 Friluftsgudstjänst JL 
Abramsgården                       

  1 aug 16.00 Grillkväll med andakt EM 
och kaffe, Klockargården  
Tacksamma för anmälan senast  
25 juli till Birgit 66 00 90 eller  
Inga-Lill 66 02 31  

  8 aug 14.00 Syföreningsmöte   

12 aug 18.00 Musik i sommarkväll 
Elin Olsson flöjt, Hanna Drakengren 
piano. Klassisk och folklig flöjtmusik 

19 aug 15.00 Gudstjänst  JV 

 

SOMMARÖPPET I KYRKAN 

Under sommarlovet 

Vardagar           7 - 16 

Helgdagar         9 - 18 

Tiderna kan variera. 

 

MEDÅKERS IF 

Summer 18 @ Parkudden 
Välkommen ut till Parkuddens IP för 
spontanidrott, lek och café i sommar.  

Det finns möjligheter att prova våra fina 
mountainbikespår, cyklar finns att låna. Även 
kubb, plockepinn, brännboll, fotboll m.m. 
kommer att finnas iordningställt för alla att 
aktivera sig med.  

Kiosken har öppet med försäljning av glass, 
godis och fika, tisdag till lördag kl. 10 - 17 
under veckorna 26, 27 och 28.  

Torsdag - söndag vecka 27 (5 - 8 juli), 
arrangerar Medåkers IF gratis fotbollsskola för 
åldrarna 6 – 16 år. Möjlighet till gratis skjuts 
finns från Arboga till Medåker dessa dagar.  

För mer information och anmälan till 
fotbollsskolan, gå in på www.medakersif.se. 
(OBS! Begränsat antal platser!) 

Summer18 sker i samarbete med 
Västmanlands Idrottsförbund, SISU och 
Arboga kommun. 

 

Saxat ur DN 

Sprang på en gammal bekant igår. Imorron 
ska jag besöka honom på sjukhuset 

 

http://www.medakersif.se/


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

MEDÅKERS MARKNAD 
Dags för knallarna att anmäla sig! 

Söndagen den 26:e augusti går Medåkers Marknad av stapeln, så det är hög tid för dig som 
är 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 

 

MIDSOMMAR I MEDÅKER 
Medåkers Hembygdsförening anordnar som vanligt Midsommarfirande vid Abramsgården. 

Se under Hembygdsföreningen inne i bladet för detaljer! 

 

Nummer 174  

MEDÅKERSBLADET 

Juni 2018 

Sommarcafé 

i Lasse-Maja grottan, öppet för allmänheten 
söndagarna i juli 10.00-16.00.  

Hembakat kaffebröd, räksmörgås, glass o 
kaffe. Bra omgivningar för barn att leka på, 
möjlighet till ponnyridning. 

 

mailto:marknad@medaker.se
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HEMBYGDSFÖRENINGEN 
 

MEDÅKERSSTÄMMAN 

För andra året inbjuder Studieförbundet 
Vuxenskolan med samarbetspartners till 
spelmansstämma på Abramsgården lördag  
den 14 juli 2018.  

Stämman öppnas kl. 14.00 men gården med 
hus och bodar håller öppet från kl. 12.00.  

Servering av fika och korv. Spelledare Ulf 
Svansbo. Gästartister riksspelmännen Carina 
Normansson fiol och Josefina Paulsson 
nyckelharpa.  

Det blir allspel och uppspel till ca kl. 18.00. 
Därefter börjar buskspelet. 

Frivillig entréavgift. MIF har hand om 
parkeringen. Avgift 20:- kontant. Hjärtligt 
välkomna!! 

 

MEDÅKERS IF 
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. 28 – 32.  
 

− Landslagets Fotbollsskola går av 
stapeln vecka 27 på Parkuddens IP 
och är i år helt kostnadsfri tack vare 
samarbete med SISU/Västmanlands 
Idrottsförening (Summer18) samt 
Arboga kommun. Mer info ovan och på 
Medåkers IF:s hemsida. 
 

− MTB-träning för barn och ungdom, 
söndagar kl. 16.00-17.00 t.o.m. 8 juli. 
 

− MIF Styrelse önskar alla en riktigt skön 
sommar! 
 

Besök vår hemsida www.medakersif.se eller 
gå in och gilla oss på Facebook för att läsa 
senaste nytt och aktuella aktiviteter! 

 

 

HEMBYGDSFÖRENINGEN 
 
MIDSOMMAR 

Fira midsommar med oss på Abramsgården. 
Familjefesten börjar på midsommarafton den 
22 juni kl. 14.00. Anna och Lars Jauring med 
vänner medverkar med sång och musik.  

Arboga Folkdansgille leder lekarna runt 
majstången samt gör en egen 
dansuppvisning.  

Det serveras kaffe/te/festis med dopp och 
pröva gärna lyckan i lottståndet. Fri entré, 
frivillig fikapeng. 

Majstången kläs på torsdag kväll den 21 juni 
med början kl. 18.00. Traktor och vagn avgår 
från f.d. affären kl. 17.30 under förutsättning 
att det finns barn och vuxna som vill åka med 
och skaffa blommor till stången.  

Onsdag den 27 juni blir det cykel/bilutflykt till 
Himmeta-Tveta. Samling kl. 18.00 vid skolans 
parkering. Vi tittar på fornborgen Kämplingen. 
Stig-Börje Paulsson berättar om stället. Ta 
med förtäring för fikapaus vid Struthagssjön.  

Abramsgården håller öppet alla söndagar i juli 
kl. 14.00 – 17.00. Kaffe och våfflor, smedja 
m.m. 

1 juli Folkkära visor med Elina och Johan 
Hultman kl. 15.00. Eija Salminen visar foton i 
timmerhuset.  

8 juli Loppis där hembygdsföreningens 
medlemmar får sälja. Det finns plats för ett 
tiotal bilar för bakluckeförsäljning. Annars ta 
med eget bord. Det går bra att komma med 
saker från kl. 13.00. Boka gärna plats  
tel. 070-622 20 63, Gerd. Eijas fotoutställning 
hänger kvar.  

15 juli Barnens dag på hembygdsgården. 
Roliga aktiviteter. Välkomna också att 
uppträda på scenen som står kvar efter 
spelmansstämman.  

22 juli Dags för Stora Kakkalaset igen. Ska vi 
slå fjolårets rekord på 48 sorter?? Vi behöver 
hjälp med bakningen och vill gärna ha några 
nya sorter i år. Ring till Birgit 66 00 90 om du 
vill vara med.  

29 juli Friluftsgudstjänst kl. 14.00.  

Se även hemsidan www.hembygd.se/medaker 

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

