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Fin Krondill 

Östberga lantbruk har fin krondill till 
kräftkoket. 

Färdiga knippen finns i gårdsbutiken i 
Smedby. 

Behöver du större mängder, ring Gustav  
0730-27 41 70 och hämta direkt i Ödesberga. 

 

 

MEDÅKERS FRISKOLA 

Föreningsstämma hålls måndag  
28 september kl. 18.00 i Medåkers 
Bygdegård. 

Medlemsförslag/motioner ska sändas till 
erica.sundqvist@medakersfriskola.se senast 
7 september. 

Årsmöteshandlingar finns tillgängliga hos 
Erica Sundqvist och kan efterfrågas på 
ovanstående mailadress. 

Röstberättigade på föreningsstämman är de 
föreningsmedlemmar som betalt in 
medlemsinsats och medlemsavgift för 2020. 
Efter sedvanliga årsmöteshandlingar bjuds 
det på kaffe och fika. 

Varmt välkomna! 

 

MEDÅKERS IF 

Har du idéer eller önskemål om träning eller 
aktiviteter, eller skulle du vilja hjälpa till på 
något sätt i föreningen, tveka inte att kontakta 
oss! Vi tar tacksamt emot din hjälp inom både 
idrottsverksamheten, som ledare eller 
hjälpreda, eller till alla de sysslor som finns på 
Parkuddens IP. Hör av dig till ordförande: 
Katja Makkonen, 070- 749 57 55 / 
katja.makkonen@medakersif.se 

Aktuell info publiceras på hemsidan: 
www.medakersif.se.  

Gå in och gilla oss på 
www.facebook.com/medakersif 

 

FRAMTID MEDÅKER 

Årsmöte den 9 september kl. 18.00 i 
Bygdegården. 

Välkommen! 
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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 gärna e-post: bladet@medaker.se eller annojanne@telia.com 
 
 
 

KYRKAN 
30 aug 18:00 Gudstjänst  EL/BRB 

13 sep 15.00 Familjegudstjänst EL/BRB 

27 sep 18.00 Gudstjänst   EL/ÅW 

 11 okt 15.00 Familjegudstjänst EL/BRB  

 25 okt 15.00 Gudstjänst  EL/ÅW 

 

Alla söndagar kl. 11.00 Gudstjänst i Heliga 
Trefaldighets kyrka. 

 

MEDÅKERS IF 

LÄNGDSKIDOR – BARN/UNGDOM 

Träningstid: tisdagar och torsdagar kl. 18.00 – 
19.00, börjar vecka 30. Parkuddens IP m.m. 
Under hösten rullskidåkning på varierade 
platser samt barmarksträning i skog och mark 
med balans, styrka och teknik. Rullskidor och 
pjäxor finns att låna. Medtag hjälm, skydd och 
skyddsglasögon. 

Vi deltar också i aktiviteter tillsammans med 
andra längdskidklubbar i Västmanland. 

Kontaktperson:  
Magnus Persson, tel. 073-053 99 07. 
Träningsaktivitet och plats aviseras via SMS 
inför varje träningspass. Barn under 12 år 
behöver ha medföljande vuxen på träningen. 

 

MTB – BARN/UNGDOM 

Är du intresserad av att vara med som ledare 
för MTB – barn/ungdom? 

Kontakta Magnus Bohrlund,  
076-947 35 00 / bohrlund@gmail.com 

 

FOTBOLL – BARN/UNGDOM 

Träningstid: måndagar och onsdagar  
kl. 18.00 – 19.30 Parkuddens IP,  
börjar vecka 35. 

Kontaktperson:  
Anders Jacobsson, 070-731 24 33 / 
anders.jacobsson@medakersif.se. 

 

FOTBOLL – A-LAG 

Träningstid: tisdagar och torsdagar  
kl. 18.00 – 19.30 Parkuddens IP,  
börjar vecka 31. 

Kontaktperson:  
Stefan Rygaard, 073-505 00 42. 

 

Detta nummer sponsras av Östberga lantbruk 

Saxat ur DN 

I går gjorde jag ingenting. Det ska jag göra i 
dag också för jag blev inte färdig. 

*** 

Att bli dyrkad verkar vara nyckeln till 
framgång. 

*** 

Vad är motsatsen till delfin? 

– Helful! 

*** 

Vill du hjälpa till att möjliggöra ett virussäkert 
OS med två meter mellan alla åskådare? 
Lämna då ett bidrag till Läktare utan gränser! 

*** 
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