MEDÅKERSBLADET
Nummer 176

Oktober 2018

MEDÅKERS JULMARKNAD
Söndagen den 2 december kl. 11.00 – 15.00
vid Medåkers Bygdegård
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.
Knallar kommer att finnas både ute och inne.
Hjärtligt välkommen!
Arrangör: Medåkers Föreningsliv i Samverkan
PS. Du som vill vara med och sälja på marknaden måste anmäla ditt intresse senast 24/11.

KYRKAN

HEMBYGDSFÖRENINGEN

28 okt 18.00 Gudstjänst
EW/HD
3 nov 14.00 Kyrkan öppen för fika och prat
med kyrkvärdar, kyrkoråd och
kyrkogårdspersonal.
18.00 Minnesgudstjänst
EW/BRB
Medåkers Kyrko & Hembygdskör
7 nov 14.00 Andakt
EW/HD
Klockargården
11 nov 15.00 Familjegudstjänst
EW/BRB
14 nov 14.00 Syföreningsmöte
25 nov 15.00 Gudstjänst
EW/ÅW
2 dec 18.00 Adventsgudstjänst
EW/BRB
Medåkers Kyrko & Hembygdskör
5 dec 13.00 Julandakt
EW/HD
Klockargården
Anmälan senast 30/11 till
Birgit 66 00 90
12 dec 14.00 Syföreningsmöte
18.00 Lucia i kyrkan
EW/IA
After School
14 dec 08.10 Arboga Lucia i Klockargården
Lussefika, Alla välkomna!

Först och främst ett stort TACK till alla som
medverkat samt besökt Abramsgården i
sommar. Det har varit otroligt varmt men ändå
många som deltagit.

SYFÖRENINGSAUKTION

Efter besöket i Kungariket räknar vi med att ta
en fika på Bagarns Brödbod.

Fredag 30 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!

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN
FILMVISNING

Som ett litet tack inbjuder vi alla som jobbat
på hembygdsgården och på Medåkers
marknad samt alla som bakat till kakkalaset till
möte i Medåkers Bygdegård måndagen den 5
november kl. 18.30.
Det blir lite förtäring så vi måste ha anmälan
senast 1 november till Gerd eller Robert. Se
nedan.
Följ med på utflykt till Kungsör och Miniature
Kingdom torsdag 25 oktober. Samåkning från
skolan kl. 14.00.
Vi blir guidade och får veta allt om det
fantastiska Sverige i miniatyr med modelltåg,
hus, vägar och sevärdheter som håller på att
växa fram. Norrland och mycket av Svealand
är klart. Det är nu 25 tågset som trafikerar
anläggningen.
Besöket kostar 100:-/person och vi måste bli
minst 20 st.

Gerd och Robert tar emot anmälningar senast
23 oktober. Gerd 070-622 20 63,
gerd.kold@telia.com, Robert 079-077 66 01,
hult.lothgren@gmail.com
Vi håller på att sammanställa
Medåkersalmanackan 2019 och saknar några
bilder. Hör av dig om du har något intressant,
gammalt eller nytt.
Årets sista medlemsmöte blir i Bygdegården
måndag 3 december kl. 18.30. Fika och
skinkmacka.

Under höstlovet, v 44, bjuder Bygdegården på
filmvisning för barn och ungdom
Vilka filmer det blir och vilka tider som gäller
kan du se på facebook på adress midhakir.
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