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Midsommar på Klubbholmen 2021 

Vi kommer ha Midsommarfirande på klubbholmen i år men givetvis måste vi tänka på att pandemin fortsatt 

pågår och därför förändra lite i hur det brukar gå till denna festliga helg.  

Om alla kan ha följande säkerhetstänk i åtanke skall firandet gå bra: Vi behöver vara 1 person per 5 

kvadratmeter tillgänglig yta. Dock max 100 personer och det brukar vi oavsett aldrig vara på Midsommar på 

Klubbholmen. Sällskap ska kunna hålla avstånd om minst 1 meter i sidled samt framåt och bakåt från andra 

sällskap. Ett sällskap är alltså det resesällskap man reser med. Vi torkar av utrustning emellan användning 

tex vid lekar. Vi åker endast till Klubbholmen om vi känner oss friska och symptomfria.  

Midsommarafton: 

09:45 Samling vid Midsommarstången. Vi ska plocka blommor och grenar. Har man 

möjlighet att ta med sig blommor hemifrån för att få större variation är detta 

mycket uppskattat. 

11:00  Vi klär stången så den blir praktfull och fin. 

12:00 Efter det tunga arbetet behövs en paus. Förutsatt att det blir fint väder har vi 

lunch på bryggan med egen medhavd mat & dryck. 

Tänk på avståndet återigen. Ni kan dela bord men det måste vara minst en 

meter till nästa sällskap.  

15:00-16:30 Dags för Midsommarstången att resas! Vi spelar såklart traditionell musik och 

ni får gärna visa upp era Midsommardanstalanger men det får bli där sin står i 

respektive sällskap. Vi kan alltså inte ha en gemensam dans i år. Men skogen 

är stor nog åt oss alla så visst blir det dans ändå!   

Därefter blir det lekar för barn och ungdomar! I år har vi anpassat lekarna med 

tanke på pandemin.   

17:00  Favorit i repris: Tipspromenad runt vårt holme à la Jonny Ullgren. Samtidigt får 

barnen fiskedamm.  

18:00 Välkomstskål på bryggan innan middagen. Priser delas ut från dagens 

prestationer.  

NBS bjuder på ett glas vin och cider/saft. Såklart spelar vi musik.  

Precis som vid lunchen tänker vi på avståndet både vid drinken och när vi skall 

äta. Egen medhavd mat & dryck gäller. Grilla gärna men håll avstånd. 

Midsommardagen: 

10:00-11:30 Årlig fisktävling för alla barn och ungdomar 0-100 år. Priser utlovas! 

(ca 25 fiskespö kommer finnas till låns) 

Anmälan till Midsommarfirandet behövs ej utan vi ses på Klubbholmen.  

Har ni frågor eller förslag är ni välkomna att kontakta Håkan Fritz eller Ewa Bernström från styrelsen. 

Varmt Välkomna! 
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