
Program 
Midsommar 2019

Askholmen i vårt



Kl 18-20:

Dropin-servering vid klubbhuset på Askholmen.

Festgruppen bjuder på grillad korv och potatissallad.

Ingen kostnad. 

Alla i hamnen är välkomna. Även de som missat att förboka.  
Det finns mat så det räcker!

Ta med det du vill dricka.

Och ta med ett glatt humör!
Serveringen stänger 20.00, men festen fortsätter.

Rogge Roll Duo spelar musik på altanen från 18 till 21.

4343

Midsommarafton 21 juni

100 år i klubben, snart 90 
år på Askholmen. Midsom-
mar är tradition.

Kom som du är, eller klä 
dig efter någon av de tids-
perioder som sällskapet 
upplevt.

Delar ur programmet:

Kl 14.00
Vi klär midsommarstång-
en, reser den och dansar. 
Lekar, skattjakt, lotteri-
dragning.

Kl 19.00
Samling i stugan för 
fest.

Stugan är dukad och fi n. 
Ta bara med egen mat och 
dryck. Festgruppen håller 
med kaff e och kaka.

Dans till Rogge Roll Duo 
till långt in på natten!

Ingen kostnad. Ingen 
förbokning. Alla får plats. 

Torsdag 20 juni

Kom gärna kvällen innan 
midsommarafton!

Förfest på verandan
vid klubbhuset!!

Ingen stress med egen mat 
första kvällen: Festgruppen 
bjuder på grillad korv med 
potatissallad.

Dropin-servering är 
öppen 18-20.

Ta med egen dryck

Trubadurer 
underhåller!

Ingen kostnad, alla är 
välkomna, men föranmäl 
planerat antal matgäster 
senast 17 juni, för att un-
derlätta köksarbete och 
inköp.

Epost: stefan.fagerberg@
strangnassegelsallskap.se

Midsommardagen 22 juni

Vi börjar med tipsprome-
nad som alltid.

Prova sedan på olika far-
koster under handledning. 

Provsegla jolle, både för 
barn och vuxna. Åk vatten-
skoter, om du vågar. Med 
mera.

Festgruppen bjuder på 
klassiskt tre-fi ka med 
tårta!

På kvällen samling vid 
stugan för musik-quiz och 
egna förfriskningar, eller 
kanske en bit mat?

Bara för barn. 
Inte för vuxna. 
Mycket spännande!

Stugan är dukad och fi n. 
Ta bara med egen mat och 
dryck. Festgruppen håller 

Dans till Rogge Roll Duo 
till långt in på natten!
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Kom som du är, eller klä dig efter någon av de tidsepoker som  
sällskapet upplevt.

Kl 14.00:

• Vi klär midsommarstången tillsammans, reser den och dansar.

• Skattjakt för de minsta barnen.

• Skattjakt för de lag som anmält sig via anslagstavlan.

• Examen i Askholmsskolan, läsåret 2018-2019.  
  En elev är klar för examen.
• Lotteridragning.

Kl. 19.00:
Samling i stugan för fest.
Stugan är dukad och klar. Ta bara med egen mat och dryck.
Festgruppen håller med kaffe och kaka.
Ingen kostnad. Ingen förbokning. Alla får plats.

Dans på altanen med Rogge Roll Duo till långt in på natten.
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Kl 11.00: Tipspromenad för barn och vuxna. 

Kl. 12.00 - 14.00: Sjöaktiviteter för den som vill prova.
Det finns Supbrädor att låna. Prova att åka med på en vattenskoter. 
Om du törs.
Testa att segla jolle. Och kanske något mer.
Instruktörer finns på plats. Ingen kostnad. Obligatorisk flytväst.

Kl. 13.00 - 14.30: Traditionell dambastu. Ta med de saker du behöver, 
och kanske lite bubbel? 
Detta evenemang pågår 1,5 timme. I övrigt rekommenderas max 60 
minuters bastupass, när det finns många besökare i hamnen.

Kl. 15.00: Traditionellt Trefika. Festgruppen bjuder på kaffe och tårta i 
hamnen. Som i fornstora dar.

Kl. 19.00: Stugan öppnar, för den som vill tillbringa kvällen där eller 
på altanen. Några egna förfriskningar, eller kanske en bit mat. Droppa 
in en stund om du känner för det. Inget program, men se nästa punkt.

Kl. 20.30: Musikquiz i stugan. Tävla och vinn i frågesporten.

Framåt midnatt (samlingstid anslås samma dag i hamnen):
Spökvandring i mörkret på Askholmen. Bara för barn. Inte för vuxna.
Mycket spännande.
De allra minsta har givetvis rätt att ha med en vuxen som trygghet.
Vandringen tar 30-45 minuter.


