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Midsommar var den tid
på året då våra hjälmprydda förfäder berusade
sig med mjöd och hyllade
fruktsamheten genom att
dansa
nakna
tillsammans.
Fortfarande
betyder
midsommar mycket för
oss sol- och ljusdyrkande
nordbor och fortfarande
är dansen en viktig del av
midsommarfirandet
—
även om dansarna idag
oftast är iförda kläder.
I Flen firas midsommarhelgen på många platser och
i de flesta fall på ett traditionellt vis.
I Sveaparken i Flen är det
Flens Hockey Club som står
för arrangemanget som inleds klockan 14 med klädning
och resning av midsommarstången.
" c
Dansen runt stången kommer att ledas av Iréne \yaHiff
och Knutte Wapin ståif i o f
musiken. Det blir också, en
dansuppvisning av Flens
Folkdanslag medan de som
är sugna på lite spänning kan
pröva lyckan vid fiskdamm
men eller lottståndet.
S
På Ansgarsgården utanför
Flen firas också en traditionell midsommar med dans
och lekar runt stången klockan 14. Här pågår dansandet
hela natten — så länge fötterna vill och orkar.
•

Folkdanslag

Dansandet avbryts flera
gånger under kvällen bland
annat av ett framträdande
av aktiva Flens Folkdanslag
klockan 18 och gudstjänst
med predikanten Nicklas
Piensoho vid åttatiden på
kvällen.
Klockan 23 blir det rockkonsert med den kristna
rockgruppen Orison från
Borlänge. Under kvällen blir
det också allehanda tävlingar, kanoting och servering.
På Ansgarsgården fortsätter firandet även på midsom-

1

mardagen med bland annat
gudstjänst
med
Nicklas
Piensoho och deltagare i
midsommarlägret klockan
18.

I Hälleforsnäs börjar midsommarfirandet vid tvåtiden
på Edströmsvallen
med
stångdans på eftermiddagen
för att avlösas av disco och
mogendans på kvällen. Discjockey för kvällen är Kent
Johansson.
• Dans i Sparreholm
Dans i alla former blir det
även på hembygdsgården i
Sparreholm där det förutom
dans kring
midsommarstången också blir en uppvisning av Gryts Dansgille kloc-
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kan 15 och logdans på kvällen till dansbandet Albertz.
Till Vibyholms magasin
kommer dragspelaren Roland Cedermark klockan
17.45 för att bidra till underhållningen. I övrigt blir det
sedvanliga
basaranordningar, dans kring midsommarstången, kaffeservering
och korvförsäljning i samband med firandet som pågår mellan 16.30 och 21.
Clownen Vicke kommer
vid sjutiden för att roa de
små innan dansen till bandet
Sjösagrabbarna tar vid för
att fortsätta långt in i den
ljusa och förhoppningsvis
regnfria midsommarnatten.

Midsommar
i Malmköping
Traditionellt midsommarfirande blir det vid hembygdsgården i Malmköping. Först ska midsommarstången kläs klockan nio på förmiddagen och därefter
klockan 14 är det fritt fram för dansen ett par timmar
då Malmabygdens folkdansare spelar samt leder lekar
och dans.
För de äldre blir det också fri dans på dansbanan litet senare klockan 15.30.
Midsommardagen hålls friluftsgudstjänst vid hembygdsgården klockan elva. Predikar gör kyrkoherde Kerstin
Ljungquist. Det går också bra att ta med kaffekorgen. Om
det blir regn flyttas gudstjänsten till Lilla Malma kyrka.
Söndagen vid hembygdsgården går i musikens och dansens
tecken.
•

Gubbstöt

Förutom spelmansstämman inleds dagen med en försöksomgång i VM i gubbstöt klockan tio då dansarna har tillfälle
att värma upp. Därefter tågar publik och dansare till Lilla
Malma kyrka klockan elva för att delta i högmässa i folkton
då spelmän och kyrkokören medverkar.
Dagen avslutas med finalen i VM i gubbstöt klockan 12.30
då det ska dansas hambopolkett som aldrig förr. Om det till
äventyrs regnar flyttas arrangemanget till Malmaskolans
matsal.
Vid Lindersborgs bygdegård i Dunker inleds midsommarfirandet med att majstången kläs klockan 13. En timme senare blir det dans och lekar runt majstången. För musiken
svarar Göran Stark med kapell. Tipspromenad och kaffeservering står också på eftermiudagens program.

Flens Folkdanslag är synnerligen aktivt under midsommarhelgen och uppträder på
många platser i kommunen.

