
SAMLING

Alltid samling utanför Midsommargården kl 10.00. Vi går sedan tillsammans till en plats

utomhus i närheten av Midsomargården. Vi sprider ut oss om vi blir många.

FÖR FÖRÄLDRALEDIGA, SENIORER OCH
ANDRA DAGLEDIGA

GENERATIONSHÄNG

2 JUNI KLOCKAN 10-12

Zumba med Lisolej

Eventuella ändringar i

programmet

kommuniceras på

midsommargarden.se.

Vid dåligt väder kan vi

behöva ställa in.

Om du är sen till
samlingsplatsen och

vill ansluta, ring
0763 28 88 57.

9 JUNI KLOCKAN 11- 16
ENDAST FÖR SENIORER!

Dagssegling med det 100 år gamla segelfartyget

Shamrock.

Tillsammans med fartygets instruktörer får du lära dig

grunderna i skutsegling samtidigt som du får se

Stockholms hamninlopp och Fjäderholmarna från sjön.

Alla som vill får prova att dra i repen när seglen ska

hissas, skotas och bergas (tas ner). Medan vi seglar går

det även att hjälpa till att styra och klättra upp i masten

för dem som vågar (om vädret tillåter).

Samling klockan 10.45 på Slupskjutsvägen 12 på

Skeppsholmen.

Vi bjuder på en enklare vegetarisk lunch och kaffe och

fika.

Meddela eventuella allergier vid anmälan.

Ta med varma kläder och vid behov regnställ. OBS!

Shamrock har branta trappor vilket kräver att du som

deltagare är relativt rörlig.

Anmälan till hej@midsommargarden.se, först till kvarn, de

som inte har varit med på segelturen innan prioriteras.

26 MAJ KLOCKAN 10-12

"Musik ska byggas utav glädje" Ett musikprogram

om livets glädjeämnen med Johan Wennerstrand

28 APRIL KLOCKAN 10-12

Street art med konstnären Nabil Dorbane

OM
GENERATIONS-
HÄNG
Kostnadsfria aktiviteter

för vuxna!

Vi bjuder alltid på

kaffe/te och fika!

Ingen föranmälan

krävs!

5 MAJ KLOCKAN 10-12

Linedance med Monica Frisk från Luckyline

12  MAJ KLOCKAN 10-12

Musikquiz och allsång med sångerskorna

Marit Eriksson och Karin Gunnars

19 MAJ KLOCKAN 10-12

Lustfylld träning med kropp och Kettlebells

med Viljan träningsklubb Stockholm

MED STÖD FRÅN SOCIALSTYRELSEN I  STOCKHOLM OCH STUDIEFÖRBUNDET BILDA.
SEGLINGEN ARRANGERAS OCKSÅ I  SAMARBETE MED HEMGÅRDEN SKEPPSHOLMSGÅRDEN.

mailto:hej@midsommargarden.se

