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Förnyelse av medlemskap i Mälarhöjdsföreningen 2021
Tack för att du var medlem förra året! Vi hoppas du vill fortsätta att vara medlem även under år 2021. 

Medlemsskapet kostar endast 200 kr per år och det gäller för hela familjen. Genom att stödja Mälarhöjdsföreningen 
bidrar du till en ideell förening som jobbar för att göra Mälarhöjden med omnejd ännu trevligare att bo, leva och 
verka i. Det manifesteras med de fester och aktiviteter som vi arrangerar:

* Mälarhöjdsfesten. Vi hoppas att vi kan Krausparken mellan kl 12 och 16.
* Bellmansdagen. Firas traditionsenligt vid Bellmanskällan den 26 juli, kl 18.
* Medlemsmöten med föreläsare, filmvisningar mm. Årsmöte äger rum i Mälarhöjdens kyrka den 27 april, kl 19.

Föreningen stöder även lokal ungdomsverksamhet genom ekonomiska bidrag samt samverkar med lokala 
föreningar och företag. Via föreningens redskapsuthyrning kan ni även hyra en uppsjö av verktyg när det behövs. 
Mer informa-tion om detta finns på föreningens hemsida (www.mhv.se). 

Bifogat finns ert inbetalningskort (obs! vänligen använd er unika OCR-kod och Bankgiro). Kontakta oss eller vår 
medlemsansvarige på info@mhv.se om ni har frågor kring medlemskapet eller om några adressuppgifter är fel.

Varmt välkommen som medlem även 2021!
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VAR GOD GÖR INGA ÄNDRINGAR MEDDELANDEN KAN INTE LÄMNAS PÅ AVIN DEN AVLÄSES MASKINELLT
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Mälarhöjdsföreningen
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VÄLKOMMEN TILL 
MÄLARHÖJDSFÖRENINGENS FEST  
I GROPEN, LÖRDAGEN DEN 4 SEPTEMBER 2021, KL 12.30-16.00

Tillsammans med inbjudna gäster 
vill vi fira att vi kan träffas igen!
Coronapandemin har varit en prövning på många plan. 
Nu när hösten 2021 kommer vågar vi vara försiktigt 
positiva och vill samla alla boende i Mälarhöjden till en 
härlig fest med musik och underhållning. 

För att kunna sprida ut oss ordentligt har vi valt att  
hålla festen i Gropen, nedanför Bellmanskällan.  
Närmaste adress är Källbacken 10.

Ta med egen filt eller stol och gärna picknick. Mälarhöjdens 
Scoutkår finns på plats och säljer scoutkebab och friterade 
munkar. Mälarhöjdsföreningen bjuder på musik och under- 
hållning. Kyrkostiftelsen och Hembygdsföreningen finns 
med och ställer ut.

Evenemanget är gratis. Varmt välkomna!

Närmaste adress:  
Källbacken 10

Arrangeras av:

Program 

ca 12.30  Vi träffas i Gropen.

12.45  Festens konferencierer hälsar välkomna. 

  Skådespelaren Caroline Donath presenterar sitt   
  alter ego Majken, som just dök upp från 40-talet.  
  Majken dyker sedan upp då och då under dagen.

  Showkörerna Megafon & Mikrofon uppträder   
  under ledning av familjen Bjurholm Lindensved.

  Årets Mälarhöjdare presenteras. 
  Priset delas ut av Bättre stadsdel.   
 
  Mälarhöjden då och nu – ett par mälarhöjds-
  bor berättar om hur det var att växa upp i  
  Mälarhöjden för länge sedan.

   Mälarhöjdsföreningen delar ut pris för  
  Berömvärd Byggnadsvård.

  Bröderna Rongedal underhåller.

  I år skulle konstnären Herta Hilfon ha fyllt 100 år.  
  En speciellt inbjuden gäst berättar om hennes liv  
  i Mälarhöjden och om hennes konst.

  Mälarhöjdsföreningen delar ut bidrag till    
  sex lokala ungdomsföreningar.

   20-mannabandet Jitter Big Band underhåller   
  med storbandsjazz. 

ca 16.00       Avslutning.

OBS! Vi låter programmet på scenen rulla på och sätter  
därför inte ut några fasta tider.

Du hittar programmet på www.mhv.se/nyheter/

MÄLARHÖJDSFÖRENINGEN

Och kom ihåg:

HÅLL AVSTÅND, SITT GLEST!


