
  

 

 

 

 

Nummer 178  

MEDÅKERSBLADET 

Februari 2019 

Ostprovning 
med Anns Ost den 9 mars kl. 19:00 i Medåkers bygdegård. 

 
Då anordnar bygdegårdsföreningen en möjlighet för dig och dina 
vänner att provsmaka ett antal ostar med lite tillbehör såsom 
marmelader och kex. 

Vill du utforska smakerna tillsammans med dryck tex. vin, får du ta 
med dig det själv. Några förslag på viner: vitt vin från Alsace, rött vin 
från Rhonedalen, sött vin exempelvis portvin.  

Kostnad: 275 kr/person inkl. kaffe och kaka. 

Anmälan, senast den 5 mars, görs genom inbetalning till bankgiro  
5633-7173. Ange ditt namn eller telefonnummer. 

Ta gärna med vänner och bekanta! 

OBS! Det finns ingen möjlighet till efteranmälan eller drop-in. 

Om du har du några frågor, ring Janne 073 349 11 24 eller  
Bettan 070 600 84 19.  
 
                                                                    Arrangör: Medåkers bygdegårdsförening 
 

 

Sammanställning av ÅRSMÖTEN i Medåker   

Medåkers Hembygdsförening - tisdagen den 19 mars kl. 19.00 i Bygdegården 

Medåkers Bygdegårdsförening - måndagen den 11 mars kl. 18.00 i Bygdegården  

Medåkers Idrottsförening - söndagen den 17 mars kl. 16.00 på Parkuddens IP 

Medåkers Samfällighetsförening - torsdagen den 28 mars kl. 18.00 i Klockargården 

 

Framtid Medåker - söndagen den 16 april kl. 16.00 i Bygdegården 

. 



 

 

HEMBYGDSFÖRENINGEN 

Härmed kallas medlemmarna i Medåkers 
Hembygdsförening till årsmöte i Bygdegården, 
lilla salen, tisdagen den 19 mars kl. 19.00.  

Efter årsmötesförhandlingarna får vi höra 
berättelser från Medåker genom Staffan 
Svedskog från Frövi. Hans far Ragnar 
Svedskog från Myre har samlat en mängd 
händelser och ibland dråpliga historier från 
bygden. Om du missade Staffan när han 
besökte oss på årsmötet för ett par år sedan 
så passa på nu. 

Medlemsavgiften 2019 är oförändrat 100:-
/person men högst 150:-/ hushåll. Betalas till 
bankgiro 794-9910 eller Swish 123 668 8485. 
Glöm inte att skriva namn!! 

Utförligt program för sommaren på 
Abramsgården kommer i aprilnumret av 
Medåkersbladet. Det är fyra söndagar i juli 
som vi kommer att fylla med varierande 
program och så spelmansstämman lördagen 
den 13 juli förstås. Men innan dess ska vi fira 
midsommar på Abramsgården. 

Fixarkvällarna, på måndagar från kl. 17.00, 
börjar i maj och alla är hjärtligt välkomna att 
vara med.  

Sveriges Hembygdsförbund har gått över till 
annan typ av hemsida och därmed också vi. 
Titta gärna in på sidan för aktuell information 
om vad som händer. 
www.hembygd.se/medaker  

Till sist en historia ur Medåkersboken II 
upptecknad av Ragnar Svedskog: 

Mor Johanna säljer potatis på Järntorget i 
Arboga. 

Stadsfrun nr 1: - Spricker potatisen sönder? 
Johanna inställsamt: - Ja dä gör dän. Dän 
blir så fin så. 
Stadsfrun nr 1: - Tack, då vill jag inte ha den. 

Stadsfrun nr 2: - Spricker den sönder? 
Johanna, vis av skadan: Näj dä gör dän 
visst inte, dän håller riktit bra. 
Stadsfrun nr 2: Tack, då vill jag inte ha den. 

Stadsfrun nr 3: - Spricker dän sönder? 
Johanna ilsket: - Då gör dän öcke fan frua 
vill! 

 

BIBLIOTEKET 

Nya öppettider på biblioteket fr o m detta 
Medåkersblad.  

MÅNDAGAR  17.30 – 18.30 

En anledning till att vi ändrat öppettiden är att 
alla våra trogna kunder brukar komma just 
denna tid.  

Efter 18.30 har det hittills varit tomt på 
besökare. Under de senaste åren har det inte 
tillkommit några nya låntagare. Det har gjort 
att vi ofta suttit ensamma på biblioteket mellan 
18.30 och 19.30.  

Vi fyra som idag bemannar biblioteket ideellt 
är Annika, Carina, Anna och Gunilla. Vi tycker 
det skulle vara mycket trevligt om nya 
låntagare ville komma och se hur vi har det 
och kanske t o m låna en bok eller en tidskrift. 

De senaste åren har antalet lån sjunkit 
drastiskt. När Arboga Stadsbibliotek lade ner 
vårt bibliotek, bestämde sig några eldsjälar att 
ta över biblioteket och driva det själva. Annika 
och Carina var redan då med och bemannade 
biblioteket. 

Varje år har vi haft möjlighet att köpa nya och 
aktuella böcker både för vuxna och barn- och 
ungdomar. Vi har fått bidrag från Arboga 
Stadsbibliotek och Hilmer och Holger 
Alfredssons stiftelse till bokinköp. På senare 
år har vi bara fått bidrag från Arboga 
Stadsbibliotek, vilket naturligtvis har 
begränsat antalet inköp. 

En viktig del av vår verksamhet har varit att ha 
böcker, som skolans elever kan låna. Lärarna 
går själva med sina elever och lånar böcker. 
Vi tar hand om tillbakalämnade böcker. Vi 
tycker att det är viktigt att även våra elever har 
tillgång till ett bibliotek. 

Nu hoppas vi att nya låntagare hittar vägen till 
biblioteket. Om inte, så är risken stor att 
Medåkers bibliotek läggs ner. Våren får utvisa 
hur det blir. 

Välkomna på måndag 17.30-18.30. 

http://www.hembygd.se/medaker


 

 

 

BORTSKÄNKES 

mot avhämtning:  

Begagnad 8-kantig sandlåda i trä med sittkant 
och utan botten. 

Ring Gunilla 070 979 70 58 

 

MEDÅKERS hemsida 

www.medaker.se 

Där hittar du bl. a. äldre nummer av 
Medåkersbladet 

OBS! Ändrat sista datum för manus till aprilnumret. 

Sista dag för inlämning av manus till  Medåkersbladets aprilnummer är tisdagen den 2 april. 

 

BORTSKÄNKES 

Vävstol med en hel del trasor. 

Ring Janne 073 349 11 24 

 

BYGDEGÅRDSFÖRENINGEN 

FILMVISNING 

Under sportlovet vecka 9 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. 

 

 

PUB-afton i Medåkers Bygdegård 
Lördagen den 13 april är det pubafton i Bygdegården. Vi öppnar kl. 20.00 och 
håller på så länge vi orkar. 

Det kommer att finnas läsk, lättöl och snacks att köpa. Någon gång under 
kvällen bjuder föreningen på kaffe o kaka. 

Ingen föranmälan krävs, så det är bara att komma och ha trevligt. 

Entré: Frivilligt belopp 

Undrar du över något ring Janne 073 349 11 24, bygdegårdens jourtelefon 
072 534 98 35 eller skicka epost till bygdegarden@medaker.se. 

Välkommen!       Arrangör: Medåkers Bygdegårdsförening 

 

En s.k. springbrunn 



 

 

 
 

Medåkers Samfällighetsförening 

Vi söker en ny vägfogde och nya medlemmar 
till styrelsen – vill du göra en insats för byn 
och få ersättning för detta, hör av dig till oss i 
styrelsen eller kom på mötet! 

Nyhet för i år! 

Vi har skapat en facebookgrupp som heter 
Medåkers Samfällighet där vi lägger ut aktuell 
information, mötestider och annat som rör 
samfälligheten. 

Följ oss gärna! 

//Styrelsen 

Årsmöte Medåkers Samfällighetsförening 

Det är dags för Medåkers 
Samfällighetsförenings årsmöte 

Torsdagen den 28 mars klockan 18.00 i 
Klockargården. 

Årsmöteshandlingar kan ses två veckor innan 
hos kassör Maria Bohrlund, som nås efter 
överenskommelse på mobilnummer  
070-791 60 31. 

Välkomna önskar styrelsen! 

 

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 
 

KYRKAN  

  3 mar 18.00 Gudstjänst  EW/BRB 

Medåkers Kyrko & Hembygdskör 

  6 mar 14.00 Andakt Klockargården EW/HD 

13 mar 14.00 Syföreningsmöte 

17 mar 18.00 Psalmsångsgudstjänst EW/BRB 
Arboga Manskör 

30 mar 16.00 Salvadoranska mässan ÅW/EW 

Medåkers Kyrko & Hembygdskör 
Götlunda kyrkokör 

   3 apr 14.00 Andakt Klockargården EW/HD 

   7 apr 11.00 Familjegudstjänst EW/BRB/IA 

 10 apr 14.00 Syföreningsmöte 

 14 apr 15.00 Gudstjänst  EW/EH  
Medåkers Kyrko & Hembygdskör 

 18 apr 19.00 Skärtorsdagsmässa EW/BRB  

 21 apr 15.00 Påskdagsgudstjänst EW/HD 
Medåkers Kyrko & Hembygdskör 

 

Tomas Sjödin i Götlunda kyrka 

Onsdag 3 april 18:30 talar Tomas Sjödin över 
ämnet I stormens öga – om att hitta en stilla 
plats mitt i en brusande värld. Tomas är vald 
till vinterpratare i P1 fem gånger 
 

Soppsöndag i Klockargården 

Söndag den 7 april 12.00-14.00 

Soppa, smörgås, kaffe och kaka. Lotterier. 

Vuxna 50 kr (barn gratis)  

Årets fastekampanj heter 

Samma himmel – Samma rättigheter 

För varje människas lika värde och makt över 
sitt eget liv. 

Alla varmt välkomna! 
 

Saxat ur DN 

Det är ingen större skillnad om man tillsätter 
en utredning eller en redning, det blir soppa 
av alltihop i alla fall. 

Varje vägval har ett skäl 

Förbättra din spetskompetens – börja knyppla 

Klimatet behöver i alla fall tur med vädret 

Vad ska man ha på fötterna när det är isgata? 
Sandaler så klart 

 

 


