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Fira midsommar på Gröna Kusten
Midsommarfirande på Björnlunda Bygdegård
Välkomna till midsommarfirandet på Björnlunda Bygdegård. Vi börjar kl 15:30
och håller på till 01:00.
Midsommarfirande på Garvaregården
Traditionellt midsommarfirande på Garvaregårdens innergård. Kom och klä
midsommarstången kvällen innan!
Du som vill veta mer om midsommarfirandet på Garvaregården kan nå dem
på
Garvaregården, Västra Långgatan 40, 619 35 Trosa,
www.hembygd.se/index.asp?lev=6971
Midsommarfirande på Jogersö
Midsommarafton på Jogersö kl 12.30 till 15.00
Midsommarfirande med Oxelögille börjar kl. 12.30. Ringdans, lekar, musik.
Stora gräsmattan vid Jogersö Havsbad. Glasskiosken och restaurangen är
öppen.
Välkomna
Jogersövägen, 613 51 Oxelösund
Midsommarfirande på Kråmö skärgårdsby
Midsommarfirande på Kråmö skärgårdsby. Barnen åker upp till ängen och
plockar blommor. Vuxna hjälper till med att löva stången och dansen börjar
ca 15.00.

M/S Storsand avgår från Trosa hamn kl 11.00 och är åter till Trosa 18.00.
Boka plats på Trosa Rederi. Har ni egen båt så får ni ta den plats vid bryggan
som finns.
Midsommarfirande vid Midsommarängen i Mariefred
Fira midsommar på den vackra Midsommarängen vid Gripsholms slott. Dans,
skratt och midsommarstång utlovas! Dans kring stången kl. 14.00 under
ledning av Gunnel Lindström.
Arrangör: Mariefreds hembygdsförening, www.hembygd.se, Midsommarängen
vid Gripsholms Slott
Midsommarfirande på Mälsåker Slott
Fira Midsommar i slottsmiljö vid Mälarens strand. På Mälsåker slott i
Stallarholmen bjuds det upp till dans kring majstången!
Dansa kring stången från kl. 13.00. Cafét håller öppet, köp gott fika där eller
ta med din egen fikakorg!Varmt välkomna! Kontakt: Föreningen Mälsåkers
framtid. www.malsaker.nu
Midsommarfirande på Runtuna Bygdegård
Fira midsommar på Runtuna Bygdegård. Vi startar kl 13.30.
Midsommarfirande på Skottvångs Grufva
Fira midsommar på traditionellt vis på Skottvångs grufva. Dans kring
midsommarstången kl 15.30 med Kerstin och Bengt Landin. Café och
matservering under hela dagen mellan kl 11-17.
Fri entré, arrangör är Skottvångs Grufva, kontaktperson: Maria Bystedt
E_post: info@skottvangsgrufva.se
Telefon: 0158 25900
Midsommarfirande på Stensund
Traditionsenligt midsommarfirande på Stensund. OBS! Tobak- och
alkoholfritt!

Du som vill veta mer om midsommarfirandet på Stensund kan nå dem på
Stensunds folkhögskola, 619 91 Trosa. Telefon: (+46) (0)156-532 00, Fax:
(+46) (0)156-532 22.
Hemsida: www.stensund.se
Midsommarfirande på Torekällberget
Torekällberget har som vanligt traditionellt midsommarfirande mellan kl 11
och 16. Sorundastång och Sorundatårta är några av begivenheterna förutom
dans kring stången med folkdansgillet.
Torekällbergets friluftsmuseum, Stadsmuseet, Biologiska museet och
Kulturmiljövården
Midsommarfirande på Trostorp
Kl 12.00 Festligheterna startar med trubaduren Ronny Sjödin Kl 13.00
Midsommarstången reses. Dans och lek runt stången. Musik och
folkdansuppvisning av Folkdansgillet Kedjan. Kl 14.30 Underhållning av Börje
Löfgren/Tullgarnskvartetten
Stort kaffebord, korv, fiskdamm, sagoskog, ponnyridning, godis, lotterier. Fri
parkering, inträde 10 kr, barn under 12 år gratis.
OBS! Dagen innan midsommarafton klär vi stången med början kl 16.00.
Välkomna till Hembygdsgården Trostorp,
www.hembygd.se/index.asp?lev=2005
Midsommarfirande på Tullgarns Slott
Kl. 11:00 Midsommarstången kläs till musik av Torbjörn och Fritjof Palm.
Medtag gärna blommor att klä stången med. Tullgarnssällskapet visar med
sitt spel hur midsommar firades på 1800-talet och vilka sägner som fanns
Kl. 12:00 Midsommarstången reses därefter följer dans och lekar runt stången
Kl. 13:30 Trubadur, Fredrik Halldorf och sångare , bl a Britt Lönnqvist, spelar

och sjunger i parkens lundar.
Kl. 14:00 Tullgarnssällskapet repeterar sitt spel hur midsommar firades på
1800-talet och vilka sägner som fanns då.
Kl. 14:30 Dans & lekar andra gången runt Midsommarstången leds av Fredrik
Halldorf
Kl. 15:00 En gammal bondgumma, Britt Lönnqvist, berättar hur det var att
leva på Tullgarn förr i tiden. Kl. 11-16 Ponnyridning, Fiskdamm, Lekar,
Marknad
Midsommarbuffé i Drottning Viktorias Hovstall är framdukad mellan kl.
11:00-15:00 till priset av 295:-. Sitt i inredda spiltor eller ute. Ring gärna och
förboka till buffen på telefon 08-551 720 26
Förboka din picknick-korg som står färdig när du kommer till Tullgarn.
Ät ute i det gröna! Kall måltid, smör, bröd, dricka. Från 109:-/person. Ring
telefon 08-551 720 26
Guidad visning på Tullgarns slott, kl: 11-16 varje heltimme entré 70:Bad vid Kungsbryggan. För båtar finns det möjlighet att lägga till på bryggan
vänster om Kungsbryggan. Djup ca 2 m.
Tullgarns Värdshus & Orangeri 08-551 720 26
Midsommarfirande Ulvhälls Herrgård
Fira Midsommar på Ulvhälls Herrgård i Strängnäs!
Dans och underhållning i parken. Ponnyridning, fiskdamm och
kaffeförsäljning. Jan Welander underhåller kl 13.30. Restaurangen öppen 1216 (sillbuffé) samt 18-22 (grillbuffé)
Arrangör: Ulvhälls herrgård
Kontaktperson: Marie Cox/Ulvhälls herrgård
E_post: info@ulvhall.se
Telefon: 0152-186 80
Midsommarfirande i Västerljung
Midsommarfirandet arrangeras av Västerljungs Idrottsförening, på
Västerljungs Idrottsplats. Här erbjuds både dans kring midsommarstång,

körsång och folkmusik, tävlingar och lotterier. Med åren har det tillkommit en
ny stor attraktion, "Kobingon". Firandet brukar rundas av med en hisnande
flyguppvisning.
www.vasterljung.net/index.html
Midsommarfirande i Engelska Parken i Åkers Styckebruk
Var med och fira Midsommar i vacker omgivning med dans, lekar och
midsommarstång! Engelska parken i Åkers Styckebruk.

Gröna Kusten är destinationen för dig som tycker om upplevelser med havet i
öst, sjöarna och de öppna landskapen i väst, med Södertälje i norr och
Kolmården i söder.
Mycket att uppleva på www.gronakusten.se
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