
God fortsättning på 2018!
Nyhetsbrev, v.4 2018, Föreningen Arboga Medeltid

Nu så är det Jubileumsår! Föreningen Arboga Medeltid firar 30 år!

Vi hoppas att ni alla vill vara med och fira det, så att årets Medeltidsdagar blir de bästa 
någonsin. Det kan vi göra tillsammans. På årsmötet den 29 november 2017, beslutade 

vi om att temat för årets medeltidsdagar ska vara år 1435. Styrelsen har påbörjat 
planeringen och tar gärna emot tips och idéförslag. 

Har ni några idéer om aktiviteter och programinslag, så tveka inte utan 
hör av er till oss. Mail till info@arbogamedeltid.se eller tel. 076-223 11 32.

Det här är på gång:
Byte av hyresvärd

Byggnadsfirma Lund har tagit över Maxabs bostadsbestånd, därmed även Nygatan 33, där 
föreningen har sin lokal. Föreningen har samtal med Byggnadsfirma Lund om att få till stånd 
ett hyresavtal. Vi hoppas att kunna lämna information om detta på nästa medlemsmöte.

Medlemsavgiften för 2018
Vi hoppas att du vill fortsätta att vara medlem i föreningen, för nu är det dags att betala 
medlemsavgiften. En del har redan betalat för 2018 och förhoppningsvis har ni fått medlems- 
korten. Om någon har betalt avgiften för 2018 och inte fått något medlemskort, hör av 

dig till föreningen via mail eller telefon så ser vi till att du får det.

Medlemsavgiften är oförändrad för 2018
Enskild medlem 100 kronor och familj 150 kronor.

Du kan betala via Swish: 123 666 43 79 eller via Bankgiro: 5630 – 0619.
Skriv namn och e-post eller adress.

OBS. Vi skickar inte ut något inbetalningskort utan använd något av ovanstående alternativ. 



Hjälp gärna till och värva medlemmar till föreningen!
Det kommer att löna sig att vara medlem då vi bl.a. under medeltidsdagarna kommer 
att ha vissa medlemsförmåner. Dessutom kommer vi ha olika aktiviteter under året som 

riktar sig till medlemmarna.

Resa till Varnhem och Skara
Lördagen den 2 juni går en arkeologisk resa till Varnhem och Skara. Det är ett samarbete 
mellan fyra olika föreningar. Se bifogad fil. Föreningen Arboga Medeltid har 14 platser. 

Resan kostar 315 kronor/person

Vi gick ut med en intresseanmälan i höstas och då anmälde sig följande: Birgitta Berg, 
Emma Kristina Stilje 2 st, Inger Kanders 2 st, Ulf Johansson, Annegärd Ericsson. 

7 platser finns kvar, så först till kvarn gäller… Om det blir fler intresserade än 14 st gör 
vi en kölista. När ni har fått bekräftelse ifrån oss så får ni också information om när och 

hur betalningen för resan ska ske.

Studiecirklar med medeltida inriktning
I samband med Gästabudet den 16 november 2017 på ABF, så presenterade ABF ett antal 
studiecirklar. Har du inte anmält dig så passa på nu. Se bifogad fil. Hoppas vi blir många 
från Föreningen Arboga Medeltid som vill delta i dessa specialdesignade studiecirklar.

Medlemsmöte
Den 14 februari kl. 18.00 blir nästa medlemsmöte. En särskild inbjudan kommer senare, 

men reservera dagen redan nu.

Om ni har en mailadress (till er som brukar få information via pappersbrev) vore vi 
tacksamma att få reda på den, så att vi kan skicka inbjudningar, nyhetsbrev och information 

via mail istället för brev. Då sparar föreningen portopengar.

Vi hoppas på att vi blir många som deltar såväl i förberedelserna som i genomförandet 
av 30-årsjubileet!

Vänliga hälsningar
Föreningen Arboga Medeltid

Styrelsen


