
MIDSOMMAR PÅ MEFJÄRD 

Midsommar på Mefjärd firas traditionsenligt under både midsommarafton och midsommardagen. 

Midsommarafton firas med iordningställande av midsommarstång på eftermiddagen samt bryggdans 
på kvällen och midsommardagen firas med dans, lekar och saftkalas på eftermiddagen. 

Ca 20 tomter per år, 7-26, 27-46, 47-66, 67-89, alternerar att arrangera/ansvara för genomförande av 
firandet och ansvarig/sammankallande för firandet utses på årsmötet. 

 

CHECKLISTA FÖR GENOMFÖRANDE med info om antal personer som bör ansvara per aktivitet 

PLANERINGSMÖTE 

Några veckor före midsommar bör den ansvarige, ex vis. via mejl, föreslå samling av de för året 
aktuella tomterna för att fördela ansvar och uppgifter inför midsommarfirandet. Att tänka 
på/förbereda: 

- att snören till kransar-ca 300 meter, muggar, servetter, duk, sopsäckar och vattenhinkar  finns i 
tillräcklig mängd – annars får inköp göras. Budget för inköp av saft, kakor, bullar, godis, muggar, 
servetter, duk, snören och sopsäckar är 2.500:- 

- att familjen Skogholm, tomt 78, som under många år ansvarat för den levande musiken vid Östra 
bryggan under midsommaraftonskvällen och vid midsommarstången på midsommardagen, även i år 
kommer att medverka med detta. Om ingen levande musik kan ordnas får arrangörerna ordna 
diskotek.   

- att kontakta familjen Heap, tomt 85, om OK att dra el till musiken från deras tomt    

Uppskattningsvis kommer 300-350 personer på midsommardagen, 100-120 personer deltar i lekarna, 
300 bullar och 300 kakor går åt, 40-50 liter saft går åt och 7 kg godis delas ut.  

 

ANSLAG FÖR FIRANDE  - 1-2 pers 

Anslag för information för firandet sätts upp på de 7 anslagstavlorna – Waxholmsbryggan, Östra 
bryggan, Krokholmsbryggan, det tre pumparna samt  korsvägen vid ängen. 

Informationen ska finnas uppe senast helgen före midsommar. Informationen ska innehålla: 

 Tid för resning av midsommarstång – Midsommarafton kl 15.00 

 Tid för bryggdans – Midsommarafton kl 21.00 – 01.00 

 Tid för firande på ängen – Midsommardagen kl 15.00 

 (Gärna information om vilka tomter som är arrangörer) 

 

 

 

 



IORDNINGSTÄLLANDE AV OMRÅDET 

 RESNING AV MIDSOMMARSTÅNG  – 10 pers  OCH BRYGGDANS - 4 pers 

(sly, lövning, blomkransar, resning)(tältresning, eldragning, repning o lövning) 

Förslagsvis på midsommaraftons förmiddag, (kl 10.00) sågas björk och annat sly ner och samlas ihop 
som underlag till att klä stången och att löva Östra bryggan. Kontakta styrelsens ordförande om 
behov finns att fälla björk. Stång, stöttor och ringar för blomkransar finns vid boden vid ängen liksom 
tält och rep till Östra bryggan.  

Bänkar som finns bakom boden placeras på festplatsens västra sida vid de stora ekarna – tänkta för 
äldre och för de som inte vill sitta i gräset. 

Om vädret tillåter kan redan nu bord och vagn för godisutdelning, saft och bullar ställs fram på 
festplatsens sydvästra sida samt sopsäckar – även vid Östra bryggan. Annars får detta förberedas 
strax innan bryggdansen resp. midsommardagsfirandet 

Stången kläs och reses på midsommaraftons eftermiddag kl 15.00 

Förberedelser vid Östra bryggan: 

 . Tältresning,( instruktion finns), på befintligt golv 

 . Eldragning från familjen Heap 

 . Bryggan repas och lövas 

Dansen börjar kl 21.00 och slutar 01.00. Vid otjänlig väderlek kan evenemanget ställas in. 

 

MIDSOMMARFIRANDE – 12-15 pers 

Firandet på midsommardagen startar kl 15.00.  

Arrangörerna bör träffas 14.30 för att iordningställa till kl 15.00  

Firandet består normalt av: 

 Sång och dans runt stången 

 Saftstund med bullar och kakor(medhavd kaffetermos) 
Ev. tipspromenad under saftstunden  

 Lekar 

Saft och bullbord – 4 pers 

Pappersduk på vagnen. Vatten till saft hämtas och blandas i hinkar. Det går åt ca 40-50 liter saft. Saft 
hälls upp i muggar, bullar och kakor läggs i servett och ställs upp på vagnen. Ca 300 bullar och 300 
kakor brukar gå åt. Varje portion bör bestå av ett glas saft samt en bulle och en kaka.  

 

 

 



 

Godisbord – 3 pers 

Godisbord arrangeras på vagnen så deltagarna i lekarna lätt kan hämta godis. Varje tävlande får godis 
efter genomförd aktivitet. Uppskattningsvis 100-120 personer deltar i lekarna. 3 godisar per tävlande 
är en bra fördelning. Det brukar gå åt ca 7 kg godis, vilka sorter mm väljs av arrangören, dock INGA 
klubbor, INTE choklad, lakrits eller godis med papper. 

 

Firandet  

Sång och dans – 1-2 pers 

Firandet startar med sång, Idas sommarvisa. De barn och vuxna som önskar, samlas vid stången 
under ledning av ansvarig sångledare. Därefter ringdans. Lämpligt att 1 person leder sången och 1 
person leder dansen. Ett anslag på midsommarstången är ett bra sätt att informera om vilka och hur 
många sånger som ska sjungas. Dansen avslutas alltid med ”Björnen sover och ”Raketen”. 

 

Saft, bullar och kakor 

Efter dansen serveras saft, bullar och kakor. Ca 30 minuter avdelas till detta. 

Under saftpausen kan tipspromenad arrangeras. Detta brukar vara uppskattat. Det finns gott om träd 
runt festplatsen. Promenaden bör inte vara mer omfattande än att den i sin helhet kan genomföras 
under 30 minuter. Alla nödvändiga artiklar som åtgår för promenaden ombesörjs av arrangörerna. 

 

Lekar – 3 pers 

Firandet avslutas med lekar. Lekarna genomförs i åldersgrupperna: 

0-7 år, 7-12 år, 13år – uppåt 

Förslag på lekar: Rockringar, Hoppa säck, Tunnelboll, Skidåkning, Klädstafett och Dragkamp 

Lekarna avslutas med dragkamperna i varje åldersgrupp 

Efter lekarna avslutas firandet. 

 

ÅTERSTÄLLANDE 

 Efter avslutat Midsommarfirande hjälps ALLA arrangörerna åt att återställa - bänkar, bord, vagn, tält, 
rep, sopor mm och att STÄDA UPP!! 

 


