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Annan Information
20 okt 2016 . Har du svårt att uttrycka dina riktigt svenska känslor med de emojis som finns?
Du kanske förgäves har letat efter en midsommarstång – eller ett vikingaskepp för att kunna
förmedla ditt budskap. Då kan hjälpen vara här. Martin Runol. Bild: Izabelle Nordfjell/TT.
Sedan de första emoji-symbolerna såg dagens.

16 jul 2013 . Rättvik ska ha världens högsta midsommarstång. Det säger Conny Frid, Stefan
Halling och Henryk Nouvel. En dramatisk resning av den långa stången kommer.
23 jun 2011 . Vännerna är samlade, sillen och nubben står på bordet.Nu saknas bara
midsommarstången och ringdanserna för att midsommarfirandet ska vara komplett.Sala.
22 jun 2017 . Guide till din närmsta midsommarstång och midsommarfirande i Stockholm.
Midsommarafton. Midsommar är vid sidan av julen den kanske viktigaste högtiden i Sverige.
För många människor markerar den början på en period av ledighet. Historiskt sett går både
midsommar och midsommarstången tillbaka på ett firande i norra Europa av vårens spirande
växtlighet. I bondesamhället innebar.
midsommar, midsommar, midsommar. midsommar, midsommar, midsommar, midsommar.
16 jun 2014 . Midsommar är höjdpunkten på den svenska sommaren och den firas i Sverige
sedan urtiden. Anika har intervjuat Siv och pratat om midsommartraditioner.
Om man ser till vykort och sovenirförsäljning kan man tro att midsommarstänger ser ut på ett
sätt och ett sett endast. Så är det inte. Midsommarstänger eller majstänger kan se ut på många
olika sett. I Herrljunga reser Herrljungahembygdsföreningen varje år en spektakulär variant,
20-kransad och 10 meter lång!
20 jun 2013 . I parken Intaget i Lessebo jobbas det redan för fullt för att få klart
midsommarstången till morgondagens firande. Och midsommarstången här är världsunik.
Midsommar. Sill, potatis och dans runt stången. Sen kommer regnet! Då är det bra att kunna
njuta av denna underbara dag med midsommarstång även inomhus. Kanske för liten att dansa
runt men desto mer pryder den sin plats på det festdukade bordet.
13 jun 2017 . I år kommer jag satsa på pärlade midsommarstänger. Dom är så enkla att göra
och dom sätter verkligen rätt stämning inför midsommarhelgen. Jag har gjort en nu men tänkte
även låta barnen göra en varsin! Det du behöver för en midsommarstång är: En blompinne; En
grillpinne; Ståltråd; Ett sverigeband.
Midsommarstång lövad med konstbjörkkvistar och konstblommor, grundstommen är gjord av
trä Golvstödet går enkelt att demontera inför transport Önskas äkta.
Dagen före midsommarafton är det förskolans tradition att fira midsommar. Alla familjer är
inbjudna att delta i dans och sång kring midsommarstången. Men förberedelserna börjar redan
tidigt då barn och personal tillsammans hjälps åt att klä midsommarstången med blommor och
blad. – Snart börjar det regna, det gör det.
23 jun 2017 . Flera hundra besökte föreningen Galaxens midsommarevenemang där solen
sken och gick i moln om vartannat. Det var en stor samling glada midsommarfirare som deltog
vid föreningen Galaxens evenemang i Bergsjön i dag. P4 Göteborg besökte firandet på
förmiddagen i anslutning till att.
2 jul 2017 . På midsommardagen gick min mamma och jag upp på berget för att hjälpa till med
att binda kransar till midsommarstången och min farmor guidade mig än en gång till hur jag
skulle göra för att utföra det fina hjärtat som bara består av hundkex, björklöv och som sedan
dekoreras med en pion. Det är tredje.
Denna midsommarstång passar utmärkt att pynta bordet med på midsommar!
midsommarstång - betydelser och användning av ordet. Svensk ordbok online. Gratis att
använda.
Midsommarstången står rest framför det hus som innehöll verkstäder, Ottos minne, och i
bakgrunden syns lekstugan som senare flyttades till Sörgården.
22 jun 2017 . Under den stundande helgen kan man springa runt midsommarstänger, eller runt
efter checkpoints. Ett särskilt hedersomnämnande kan utlovas den som kan visa ett foto med
en CP-stolpe som utsmyckats (lövats=majats) enligt konstens alla regler.
16 jun 2014 . Midsommarstång Mora, Vit - Hos Hemtex hittar du allt inom hemtextil och mjuk

heminredning. Välkommen till vår webbshop eller någon av våra butiker.
23 jun 2017 . Midsommarafton i Grycksbo utanför Falun kunde ha slutat illa – efter att
midsommarstången rests rasade den ner igen och folk kastade sig på marken.
24 jun 2016 . Men vad vet du egentligen om midsommar? Fram med blomkransen och friska
upp dina kunskaper inför midsommarfesten! Lista. Sillen är framdukad, midsommarstången
är klädd och den alldeles för kalla sommarklänningen har hittat ut ur garderoben. Men varför
firar vi egentligen midsommar som vi gör?
22 jun 2017 . Under torsdagsförmiddagen restes den anrika midsommarstången vid Intaget i
Lessebo. Bara några minuter senare var redan de första besökarna på plats för att fotografera
den ståtliga stången.
13 jun 2017 . Välkommen till Halsön Lite info om vad som händer under dagen för den som
vill: – förmiddagen klär vi midsommarstången, ta gärna med blommor om du vill göra en
krans – tipsrunda för både stora och små – 13.00 äter vi gemensam medhavd lunch – 15.00
dans kring midsommarstången, godis till alla.
Samlingssida för artiklar om midsommarstång.
Midsommarstången. Urgammal fallos. Hur gammalt är "gammalt", alt. "urgammalt"? En
tradition som på sin höjd varit någorlunda levande sedan medeltiden (för så är det i detta fall)
känns riktigt gammal, såväl mänskligt som historiskt, i synnerhet som så många av våra
"gamla" traditioner är från 1800-talet. Men när det.
Midsommarstång från Värnanäs. Modellen av midsommarstången ställdes ut under
Kulturmässan i Kalmar 1926. Den är klädd med papper, klippt i öglor samt eterneller, krönt i
toppen med både svenska flaggan och en tupp. Både modellen och den kolorerade bilden
visar den forna majstången vid Värnanäs herrgård.
20 okt 2016 . Har du svårt att uttrycka dina riktigt svenska känslor med de emojis som finns?
Du kanske förgäves har letat efter en midsommarstång – eller ett vikingaskepp för att kunna
förmedla ditt budskap. Då kan hjälpen vara här. Martin Runol. Bild: Izabelle Nordfjell/TT.
Sedan de första emoji-symbolerna såg dagens.
23 jun 2010 . Verbet ”maja” betyder enligt Svenska Akademins ordbok att ”pryda (ngt) med
gröna kvistar” och det är därför den stång de flesta svenskar dansar kring på midsommarafton
ibland kallas majstång (även om midsommarstång nog är vanligare). Så här skriver Ebbe
Schön om ordet majstång: Ordet majstång.
16 jun 2017 . Välkommen att hjälpa till att smycka midsommarstången i Ljusdal. Pga
renovering på Riotorget så reser vi detta år vår midsommarstång i Stadsparken. Vi börjar kl
13.00 att klä stången med björkris som finns på plats. Ta med er en näve blommor som vi sen
pryder med. All övrig material finns att tillgå,.
14 jul 2017 . Brand i midsommarstång – anlagd. Foto: Arkiv. Klockan 19:32 kom larmet in till
SOS-alarm om att en midsommarstång står i full brand på Ullerängen IP. Räddningstjänsten är
färdig på platsen efter att ha släckt midsommarstången. Ingen uppges ha blivit skadad i
branden. Polisen är på väg ut till platsen.
Moovit helps you to find the best routes to Midsommarstång using public transit and gives you
step by step directions with updated schedule times for Bus, Train in Södertälje.
17 jun 2013 . I mina yngre dagar brukade jag och några av de andra grabbarna få för oss att
snurra på midsommarstången. Målet var att få de två blomsterklädda ringarna att utsättas för
tillräckligt stor centrifugalkraft att de skulle hoppa ur sina fästen. Dessvärre var de infästa på
ett sätt att vi aldrig skulle lyckas, men det.
Så går vi runt om vår midsommarstång, midsommarstång, midsommarstång – så går vi runt
om vår midsommarstång tidigt på midsommarns morgon! Annika smiter iväg med ett skratt.
Så har de alltid sjungit, undrar vem som hittade på det en gång i världen? Allt föds väl inte på

en gång i en tradition? Bit läggs till bit under.
Kastelholm, Aland Island Bild: Midsommarstång - Kolla in TripAdvisor-medlemmarnas 216
bilder och videoklipp från Kastelholm.
Ja, vad betyder kransarna och korset egentligen? Någon som kan förklara detta?
21 jun 2017 . Midsommarstång till dukningen. Nu är det snart midsommar, och vi firar den
oftast vid stugan. Så skönt att få vara ute, njuta av den vackra sommaren och vi gör det ganska
enkelt! Vill man dekorera midsommardukningen lite extra kan man göra en miniminimidsommarstång. Perfekt att ställa på bordet,.
Det kan tyckas lite galet men kvicksilvret i termometern tror att det är midsommar. Eller vad är
egentligen mest galet – att det är 10-12 grader varmt till jul eller att det är det till midsommar?
Vädret fascinerar och berör oss alla. ”Pelle vaktmästare”, som ett exempel, han är jättelycklig
för han har jämnat ut campingplatserna.
4 jun 2017 . Midsommarstång Arholma 2017. För att vi och andra ska kunna beskåda vår
vackra midsommarstång, behövs gemensamma krafter. Förra året, samlades ett glatt och
positivt sällskap.Stången kläddes i björkris och liljekonvaljblad. Vår uppskattade tradition om
att ses på midsommaraftonen för att dekorera.
22 jun 2016 . Slottsskogen. Slottsskogen är en av stans mest populära platser för
midsommarfirande. De årliga festligheterna består av dans, sång och lekar kring
midsommarstången. Hålltider: kl 16 dans, sång och lekar kring stången med folkdanslaget
Näverluren, kl 17, folkdansuppvisning.
23 jun 2017 . Samlingssida för artiklar om midsommarstång.
Pris: 21 kr. E-bok, 2013. Laddas ned direkt. Köp Midsommarstång av Albert Engström på
Bokus.com.
25 mar 2017 . På väg ut till Nättraby med midsommarstången som bundits av Folkdanslaget i
Amiralitetsparken på Lövmarknadsdagen. Vi bär midsommarstången från parken ner till
Fiskbron via Borgmästaregatan med spelman i täten. Stången läggs på taket på Axel och vi åk.
Böjningar av midsommarstång, Singular, Plural. utrum, Obestämd, Bestämd, Obestämd,
Bestämd. Nominativ, midsommarstång, midsommarstången · midsommarstänger ·
midsommarstängerna. Genitiv, midsommarstångs · midsommarstångens · midsommarstängers
· midsommarstängernas.
3 jun 2010 . Jag och några polare håller på och planerar den grymmaste midsommarfesten som
Sverige har skådat! Vi har bara ett problem och de är den där förbannade midsommarstången..
Hur fasen bygger man en? Alla vet ju att det är inte midsommarfest utan en midsommarstång.
Vi har tillgång till 18-meter.
Midsommarstång med gemensamma krafter. Felix Rantschukoff - 24.6.2017 17:23 ,
uppdaterad 24.6.2017 17:24. På Kimo Bruk har man i över 25 år rest midsommarstången och
bjudit in andra för att plocka blommor till den. I år såg det mörkt ut angående vädret till en
början, men det svängde. kommentarer.
Midsommarfirande med lek och dans arrangeras av föreningar och kommuner över hela
landet på midsommarafton och ibland på midsommardagen. Midsommarstången kan se olika
ut, men består oftast av en lövad stång som korsas med en kortare tvärslå. Denna smyckas
med blomsterkransar och binds samman med.
Inget kunde stoppa "små grodorna" · Artikeln publicerades 19 juni 2015. Klockan har slagit tre
och små grodorna borde ljudas högt över ängen, som den. Foto: Marie-Louise Lindell. Östra
Göinge Kb 19 juni. Midsommartradition hålls vid liv · Artikeln publicerades 19 juni 2015. Igår
klädde Broby PRO midsommarstången vid.
22 jun 2013 . När de boende i Mellingeholm skulle klä midsommarstången, var den

försvunnen.
12 jun 2015 . Att resa midsommarstång eller majstång är en tradition som vi idag kopplar
samman med midsommarfirandet, speciellt på Åland och i Sverige.
Art nr 34047. Gjutet kristallblock med sandblästrat och målat motiv av en midsommarstång.
Av miljöskäl är produkten målad med organiska färger. Undvik starka medel vid rengöring.
Utsätt heller inte produkten för starkt solljus. Blocket är handgjort i Målerås och signerat i
botten. Blocket levereras i en presentkartong.
Majstången kom till Sverige under sen medeltid men att resa en fruktbarhetssymbol är en
förkristen sedvänja. Majstången står uppe året om, från början av bekvämlighet. Oseden blev
en sed. Varje by har sin personliga stång, oftast i en trevägskorsning. Några symboler är
gemensamma. Tuppen i topp är inte kyrkans.
Midsommarstång. Stånglängd 9 meter, bom 4 meter. Limmad, fingerskarvad och svarvad gran.
Behandlad med järnvitriol och brunbets. Inklusive toppbeslag och svensk flagga, bombeslag,
2 stålringar, 2 bomwire samt U-balksstativ.
20 jun 2016 . Redan på onsdag är det dags för midsommarkalas på Rosenlund. Det är Norra
Österbottens trädgårdssällskap som står för majningen av stången. Att klä eller maja en
midsommarstång kräver rätt mycket arbete. Blommor ska samlas, det ska bindas blomster- och
lövkrasar och så ska de traditionella seglen.
3 maj 2015 . Med majstång på svenska menas oftast midsommarstång och det hänger ihop med
den tyska Maibaum. Traditionen med dessa stänger kommer förmodligen från Tyskland och
kom till Sverige på medeltiden (källa). Vi svenskar gillar helt enkelt att ta till oss tyska
traditioner som innefattar träd. Julgranen tror.
INTERAKTIV KARTA Klicka på kartan för att hitta de olika platserna där det blir dans kring
midsommarstången. Kundservice · E-tidning · Nytta & Nöje · Prenumerera · Annonsera · Om
TTELA · Cookies & PUL · Tipsa oss · Prenumerera på TTELA. Följ oss på Facebook.
Ansvarig utgivare: Cecilia Frisk; •; TTELA, Drottninggatan.
Det finns en midsommarstång i nästan varje by på hela Åland. Den rikligt lövade och
smyckade midsommarstången är typisk för åländsk midsommar och en gammal symbol för
fruktsamhet och grönska. Alla byar har sina egna traditioner kring firandet och
midsommarstångens utseende – ingen stång är den andra helt lik.
Midsommar är Sveriges stora sommarfest. Värmen har kommit och nätterna är långa och ljusa.
Midsommarstången kläs och reses, vi binder kransar och äter jordgubbar. Det är en
traditionstyngd högtid, då vi gärna vill värna om urgamla seder. Men traditioner är luriga; de
förändras ständigt och är inte alltid vad de vid första.
Vill du spara pengar? Jämför priser och läs recensioner på Herrkläder. Vi hjälper dig att hitta
rätt midsommarstång Herrkläder och göra ett billigt & tryggt köp ✓ Vårt köpskydd ger dig
pengar tillbaka om något går fel. Välkommen till PriceRunner!
I Sverige firas midsommar ofta med dans kring midsommarstången. Man dansar i ring runt
majstången, sjungandes kända lekvisor. Många av dessa visor finns nog redan i bakhuvudet,
men lite hjälp med texterna och rörelserna kan vara på sin plats. Med texter till våra mest
klassiska midsommarvisor, och instruktioner till.
26 jun 2012 . Midsommarstången var uppenbarligen så vacker att någon eller några tog den
med sig. Skövde Folkdansgilles midsommarstång saknas i vart fall efter firandet i helgen i
Boulognerskogen i Skövde.
22 jun 2017 . SVERIGE Tröttnat på den traditionsenliga midsommarstången? Då kan du göra
en midsommarfitta istället. ”Som fittaktivist kan man ju inte missa chansen att lyfta fram vårt
dolda kön i ljuset”, menar Suzanne Larsdotter, sakkunnig på RFSU och erfaren
blomsterkrans-makare. För de svenskar som vill fira.

23 Jun 2017 - 56 sec - Uploaded by Expressen TVMidsommarstång i Grycksbo rasade – folk
slängde sig åt sidan.
Slå upp midsommarstång på franska | Svensk-franskt lexikon | översätta, glosor, ordbok,
ordlista.
20 jun 2017 . Tagg: Midsommarstång. Midsommar. Svensk midsommar är en av våra mest
betydelsefulla högtider och en viktig tradition som de flesta människor förknippar med en
positiv inledning på sommaren eller semestern. Det är en möjlighet att träffa släkt, vänner eller
nya bekantskaper, med utgångspunkt i.
Midsommarstång - företag, adresser, telefonnummer.
Midsommarstång eller majstång kallas en stång som är klädd med löv och blommor och som
reses och brukas vid en viss tidpunkt under festliga former. Ofta dansas det ringdans kring
midsommarstången. Festligheten infaller vid olika tillfällen på olika håll i världen som första
maj, pingst eller midsommar. Ibland är.
Midsommarfirandet vid Odensåkers hembygdsförening i Västergötland. En midsommarstång
av en ganska vanlig modell. När hembygsföreningen startade med midsommarfirande togs
modellen fram från en bild, fast stången var då i mindre format. Källa: Jan-Olof Berglund.
Foto: Björn Andersson. Ladda ned stor bild här.
23 jun 2004 . Vad säger du? Jag kallar det majstång. Majstång har inget med maj att göra utan
betyder majad=löva?d stång.
22 jun 2017 . Sköna hem är en inspirationskälla för heminredning med mängder av
inspirationsgallerier.
midsommarstång. midsommarstång, detsamma som majstång. (4 av 4 ord). Vill du få tillgång
till hela artikeln? Skaffa NE.se eller Logga in. Källangivelse. Nationalencyklopedin,
midsommarstång. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/midsommarstång (hämtad
2017-12-04). Skriv ut artikel.
Midsommar inleddes på förskolan redan på torsdagen. Det bjöds på midsommarsång, dans
kring midsommarstången och fika. Närvaron var på topp så som glädjen och engagemanget.
Vi fick dessutom sällskap av solen hela eftermiddagen. Midsommarsång. image.
22 jun 2015 . Natten till måndagen var det några som "roat" sig med att rycka upp Falkängens
midsommarstång ur marken och släpa iväg med den bort åt Sjöråsvägen där den senare
hittades slängd i en trädgård. Detta tilltag uppskattades knappast av Falkängens personal som
lagt ner en hel del tid för att få den i.
En åländsk midsommarstång känner man alltid igen. Ändå är ingen stång den andra lik. Varje
by har sina särpräglade detaljer och tävlar om att ha den vackraste. De flesta
midsommarstängerna står numera på stativ, men i Eckerö har de fortfarande trädets rotknöl
kvar och säkras i en grop i marken med stenar och stöttor.
22 jun 2017 . Dagen före midsommarafton är det förskolans tradition att fira midsommar. Alla
familjer är inbjudna att delta i dans och sång kring midsommarstången. Men förberedelserna
börjar redan tidigt då barn och personal tillsammans hjälps åt att klä midsommarstången med
blommor och blad. – Snart börjar det.
Köp Midsommarstång i Trä till bra pris online. Vi har Nordens största utbud med blixtsnabba
leveranser. Välkommen in och fynda, vi har allt till.
Dans runt stången. By Spotify. Den perfekta spellistan att ta fram när det är dags för dans runt
midsommarstången. Här hittar du alla klassiker du behöver! 25 songs. Play on Spotify. 1.
Sommar, Sommar, SommarRadions Underhallningsorkester • Sommar. 0:440:30. 2. Jungfru,
jungfru, jungfru, jungfru kärErik Östs.
Det äldsta omnämnandet av midsommarstänger på Åland finns på en byakarta över

Hammarland från tidigt 1800-tal, där midsommarstången är utritad mitt i byn. De äldsta
avbildningarna i sin tur är av svensken Nils Månsson Mandelgren som ritade av
midsommarstänger under en konsthistorisk expedition år 1871.
22 jun 2017 . Ja ja, traditioner i all ära men i år kan du hoppa midsommarstången. Haka istället
på den nya, feministiska trenden och gör en midsommarfitta att dansa runt.
Midsommarstång. Midsommarstång. Kommentarer är avstängda. Sätila Bygg. Under drygt 90
år har vi på Sätila Bygg spelat en stor roll för Sätila och dess omnejd. Vi har byggt skolor,
äldreboenden, bostäder samt mycket mera. Vi har ett gott rykte och är kända för att alltid
utföra ett noggrant arbete, varken det gäller en stor.
Exempel på hur man använder ordet "midsommarstång i en mening. Betydelse, synonymer
och översättningar finns.
Till de Svenska traditionerna på midsommarafton hör det till att man brukar klä en
midsommarstång eller en majstång, som det också heter. Vi äter också gärna den goda
midsommarmaten, som brukar bestå av bland annat sill och färskpotatis. Midsommarstången
reser vi upp och dansar runt med traditionell ringdans och.
23 jun 2016 . 4. Fallossymbol? Foto: ROBIN LORENTZ-ALLARD. Midsommarstången brukar
tolkas som en fallossymbol, men det historiska ursprunget härrör mer till ett kristet kors än en
penis.
midsommarstång översättning i ordboken svenska - franska vid Glosbe, online-lexikon, gratis.
Bläddra milions ord och fraser på alla språk.
22 Jun 2013 - 1 min - Uploaded by Kristina EnholmÅrets ringdans gick runt en festlig
rosenprydd midsommarstång. Halstrad fisk, färsk potatis .
Engelsk översättning av 'midsommarstång' - svenskt-engelskt lexikon med många fler
översättningar från svenska till engelska gratis online.
Midsommarstång eller majstång kallas en stång som är klädd med löv och blommor och som
reses och brukas vid en viss tidpunkt under festliga former. Ofta dansas det ringdans kring
midsommarstången. Festligheten infaller vid olika tillfällen på olika håll i världen som första
maj, pingst eller midsommar. Ibland är.
Vill du uppleva midsommar på riktigt? Då ska du passa på att besöka något eller några av de
traditionella midsommarfiranden som arrangeras runt om i Älvdalen på fredag. Vackra
dräkter, traditionell musik, dans och fest – vad kan man mer begära? Midsommar i Älvdalen
är verkligen något för dig som vill ta del av kultur.
19 jun 2015 . Midsommarstången i Biskopsgården restes i torsdags – på midsommaraftonens
morgon hade någon stulit och slängt bort den. - Midsommaren blev väldigt kort i
Biskopsgården,
I midsommartid kan du uppleva festligheterna vid midsommarstången. De gamlas Hem,
Berghyddan, Torp, Södersunda, Vestansunda, Gottby, Kungsö och Önningeby har alla en var
sin midsommarstång. Midsommarstången härstammar från hednatiden då man ännu dyrkade
solen. Då restes midsommarstången till.
Måndag 6 november. Företagsannonser · Läsarshoppen. Tipsa oss. Tipsa oss · Skriv en
läsarartikel · Skriv en insändare · Kundservice · Bli kund · Main logo. E-tidning. Logga in och
läs om du redan är prenumerant! E-tidningen är den digitala versionen av papperstidningen,
läs mer om våra paket där den ingår. Sök.
Midsommar. Samordna! Midsommarstång och jordgubbar. Midsommarnatten
Midsommardagen Midsommarafton Midsommar är den första helgen efter den 19 juni. är
alltid en fredag. är alltid en lördag. är alltid natten till lördag. Vilka av följande föremål ser du
på bordet? Fyll i! midsommarstång färsk potatis sill gräddfil med.
midsommarstång översättning i ordboken svenska - engelska vid Glosbe, online-lexikon,

gratis. Bläddra milions ord och fraser på alla språk.
21 jun 2007 . Kort svar: Nej, midsommarstången är inte en forntida fallossymbol. Förmodligen
kom den till Sverige via tyska köpmän på 1400-talet. Formen som kan liknas vid en upp och
nedvänd fallos spreds först under förra seklet. Kring midsommar i allmänhet och
midsommarstången i synnerhet finns det en mängd.
midsommarstång från svenska till engelska – översättningar, användning exempel, synonymer,
böjning och uttal. RedFox Innehåller 41 språk och även grammatik och språkundervisning.
RedFox är den mest omfattande ordbok i Finland.
16 jun 2015 . Mångas kunskap om midsommarstången verkar vara lite bristfällig.
Beskrivning. Deltagarna delas in i lika stora lag. Varje lag utser en lagmedlem som levande
midsommarstång (eller julgran om det är juletid). Lagen ställer sedan upp på led längs en
startlinje. Lagens midsommarstänger ställer upp några meter framför sina lag med armarna utåt
sträck för att verkligen se.
18 jun 2004 . Hej Såhär lagom till Midsommar brukar diskussionen om midsommarstångens
betydelse blossa upp. Är det en stor fallos eller en import av Tyska handelsmän under
medeltiden? Min fråga är; Finns det några som helst bevis, annat än folks förutfattade
meningar, som talar för att midsommarstången har.
Lövning av midsommarstång. Föreningen har även i år pyntat midsommarstången på
Lissgården. Vi var 6 personer som hjälptes åt att klä stången med löv och blommor. Med tur
och skicklighet hade flickorna lyckats hitta blommor till stången trots det kyliga vädret som
varit. Efter att stången rests bjöd Lissgården oss på go.
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