Program

Midsommar 2019

Askholmen i vårt

Midsommarafton 21 juni

Torsdag 20 juni

Torsdag 20 juni
Kom gärna kvällen innan
midsommarafton!
Förfest på verandan
vid klubbhuset!!

100 år i klubben, snart 90
år på Askholmen. Midsommar är tradition.

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

Kom som du är, eller klä
dig efter någon av de tidsperioder som sällskapet
upplevt.

Midsommardagen 22 juni

Midsomma

Vi börjar med tipspromenad som alltid.

Prova sedan på olika farkoster under handledning.
Provsegla jolle, både för
barn och vuxna. Åk vattenskoter, om du vågar. Med
mera.

Kom gärna kvällen innan
Festgruppen bjuder på
klassiskt tre-fika med
midsommarafton!
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Vi börjar med tipspromenad som alltid.

Kl 11.00: Tipspromenad för barn och vuxna.
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Framåt midnatt (samlingstid anslås samma dag i hamnen):
Spökvandring i mörkret på Askholmen. Bara för barn. Inte för vuxna.
Mycket spännande.
uganDeför
allra minsta har givetvis rätt att ha med en vuxen som trygghet.
Vandringen tar 30-45 minuter.
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