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MEDÅKERS MARKNAD
Söndagen den 25 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, m.m.
Hembygdsföreningen säljer Medåkersböcker.
Riksutställning av kaniner
Servering av kaffe, te, hamburgare, korv och våfflor
Välkommen!

Arrangör: Medåkers Föreningsliv i Samverkan

PUB-afton i Medåkers Bygdegård
Lördagen den 5 oktober är det åter pubafton i Bygdegården. Vi öppnar kl. 20.00
och håller på så länge vi orkar.
Det kommer att finnas varmkorv, 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

i Medåker
Yogalärare: Katja Makkonen
Välkommen på höstens yoga i Medåker.
Yogan är inspirerad av Vanda Scaravelli, vars filosofi bottnar i att skapa acceptans och
utrymme för varje individs egna unika behov hos kroppen till rörelse från djupet, för att
möjliggöra återhämtning och läkning.
Du stärker den inre muskulaturen, släpper på spänningstillstånd och ökar förståelsen
för vad just du behöver. Och kanske får du ett nytt sätt att se på vad rörlighet, styrka
och balans innebär för just dig, när det kommer ifrån djupet av vår ryggrad.
Prova-på-pass/mjukstart: onsdagen den 11 september kl. 18.00 - 19.00 Medåkers
Gymnastiksal. Kostnad: 50 kr. Anmälan senast 8 september, enligt nedan.
Yogakurs ht 2019: onsdagar kl. 18.00 - 19.30 Medåkers Bygdegård
Kostnad för 10 ggr: 1400 kr. Startdatum: 25 september.
Medtag egen yogamatta och gärna ett yogaband eller liknande.
Mer info och anmälan senast 20 september: 0707-49 57 55 /
katja.makkonen@pinocchio-ti.se
Betalning ska ske innan kursstart på bankgiro: 406-1651.
Hälsningar
//Katja

Kommande enkät
Framtid Medåker, som jobbar med landsbygdsutveckling här i Medåker, vill undersöka
förutsättningarna för en obemannad livsmedelsbutik i Medåker.
I början av september kommer den att finnas ute på nätet. Exakt var den finns kommer
du att hitta på Medåkers hemsida, www.medaker.se.
För dig som hellre vill ha enkäten på papper, ring Jannes mobil 073 349 11 24 så får du
den i brevlådan.
Ert tyckande är av vikt för hur Framtid Medåker ska jobba vidare med frågan om en
etablering av en obemannad butik i Medåker. Vi ser därför fram mot era svar.
Så, efter den 1/9 kan du kolla på Medåkers hemsida för att hitta enkäten. Vill du hellre
ha enkäten på papper kan du ringa eller SMS:a fr.o.m. du läser detta.

HEMBYGDSFÖRENINGEN

MEDÅKERS IF

Först av allt ett hjärtligt tack till alla som
besökt våra arrangemang på Abramsgården i
sommar samt till alla som varit med och
jobbat för att göra verksamheten möjlig.

FOTBOLL MATCHDAGAR

Det finns platser kvar på medlemsresan
lördag 31 augusti.

A-lagets hemmamatcher på Parkudden

Resan går till Dalarna med förmiddagskaffe
hos MurboAnnas Ost utanför Borlänge och
sedan går färden till Stora Skedvi där vi
besöker Visthusboden och Kulinariet som
idag är både bageri, saluhall och restaurang.
Lunch på restaurangen Mat på riktigt.

15 september kl. 11.00: MIF – Heds IF

Vi kommer också att besöka Stora Skedvi
hembygdsgård där vi visas runt och till slut blir
det kaffe och smörgås i hembygdsgården.
På hemvägen gör vi ett stopp vid en grisgård
där suggorna vistas utomhus på stora fält.

1 september kl. 11.00: Köpings IF - MIF

Pris för hela resan inkl. mat och kaffe 500 kr.
Kassören vill helst ha beloppet insatt på
bankgiro 794-9910.
Anmälan senast 21 augusti till
Gerd Köld 070-622 20 63 eller
Monica Stolpe-Nordin 073-992 29 03.

Kiosken är öppen under hemmamatcherna.
Varmt välkomna!

25 augusti kl. 11.00: MIF – HornAfrika UIF
29 september kl. 11.00: MIF – Ramnäs United
A-lagets bortamatcher

11 augusti kl. 15.00: Gäddeholms IF - MIF
8 september kl. 11.00: Ekeby BK – MIF
2 september kl. 11.00: Kazakiska kultur – MIF
Åk gärna till bortamatcherna och heja på
grabbarna.
Pojkar 07 hemmamatcher på Parkudden

25 augusti kl. 14.30: MIF – Irsta
1 september kl. 14.30: MIF - RGIF
15 september kl. 14.30: MIF – Skiljebo
29 september kl. 14.30: MIF – Barkarö

Sett i DN

Pojkar 07 bortamatcher

18 augusti kl. 11.30: Barkarö - MIF
En kock gör så gott han kan

8 september kl. 15.00: Fagersta – MIF
22 september kl. 11.30: Norberg AIF – MIF

Vaddå negativ
Jag vaknade i morse och då var den dagen
förstörd.
Om man tappar smörgåsen i pottan, nog fan
kommer den med smörsidan neråt också.

HUS sökes
Hejsan!
Vi letar hus i Medåkerstrakten.
Har ni tänkt att sälja, eller vet om något hus
som är/ska bli till salu, så får ni jättegärna
höra av er till oss!
Hälsningar Fredrik & Amanda 070 461 56 61

För medverkan i de olika aktiviteterna ska du
vara medlem i Medåkers IF. Varje kommitté
kan sedan ha en tillkommande material- eller
terminsavgift.
Titta in på vår hemsida: www.medakersif.se
för aktuell info om alla föreningens
verksamheter.
Vi finns också på Facebook, gå in och gilla
oss för att få löpande uppdateringar, om du
inte redan gjort det!
www.facebook.com/medakersif

KYRKAN
1 sep
4 sep
11 sep
15 sep
29 sep

2 okt
9 okt.
13 okt

27 okt

15:00 Gudstjänst
EW/HD
14.00 Andakt Klockargården
IA/HD
14.00 Syföreningsmöte
15.00 Söndagsgudstjänst
EW/HD
18.00 Musikmässa
BRB/EW
Välsignan och Fröjd
Medåkers Kyrko & Hembygdskör
13.00 Höstfest med
EW
underhållning, Klockargården
14.00 Syföreningsmöte
18.00 Skördegudstjänst för
EW/BRB
små och stora. Medåkers Kyrko &
Hembygdskör. After School
Auktion efter gudstjänsten på
medhavda skördealster
15.00 Gudstjänst
EW/HD

MEDÅKERS IF
MTB – BARN/UNGDOM

Var med på vår fartfyllda mountainbiketräning
för barn och ungdom. Som förälder är du med
och stöttar under träningen. Vill du prova på,
så finns cyklar att låna!
Träningstid: söndagar kl. 16.00 – 17.00
Parkuddens IP, start söndag 1 september.
Kontaktperson: Magnus Bohrlund,
076-947 35 00 / bohrlund@gmail.com
FOTBOLL – BARN/UNGDOM

Träningstid: tisdagar och torsdagar
kl. 18.00 – 19.30 Parkuddens IP,
start vecka 32.
Träningsgrupp och seriespel för barn födda
2005-2008.
Träningsgrupp för barn födda 2009-2013.

Anmälan till höstfesten till
Birgit tel. 66 00 90 eller
Inga-Lill 66 02 31 senast 25 sept.

Kontaktperson:
Anders Jacobsson, 070-73 12 433 /
anders.jacobsson@medakersif.se.
FOTBOLL – A-LAG

Önskas hyra
Vår husbil behöver någonstans att vara över
vintern, typ oktober till mars.
Utrymmet behöver inte ha värme eller el.
Dock bör man kunna låsa dörren.
Bilen är 3,5 m hög, 2,5 m bred och 6 m lång.
Om du tror att du har något lämpligt ställe,
ring Janne 073 349 11 24.

Träningstid: tisdagar och torsdagar
kl. 18.00 – 19.30 Parkuddens IP,
start vecka 32.
Kontaktperson: Björn Larsson, 070-471 33 96.

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

Sponsor?
Medåkersbladet söker sponsorer! Varje nummer kostar ca 1 500 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

