
 

 

 

 

 

   

 

 

Svenska Skolans familjer hälsas hjärtligt välkomna till 
 

årets stora Midsommarfest! 
 

För oss som vill, träffas vi redan fredag kväll 

den 22:a juni, kl. 17:00– se program på nästa sida - 

Festen börjar officiellt lördagen den 23:e juni kl. 12:30 

Var: Hos familjen Schweinsteiger, Schullandheim Schauerhaus 

Lechen 2, 83080 Oberaudorf 
www.schauerhaus.de (se nästa sida för vägbeskrivning!) 

 

Kostnad: (per person) 

 

Lördag 

utan övern. 

Lördag - Söndag 

Fredag - Lördag 
Fredag - Söndag 

Vuxen 15 € 45 € 75 € 

Barn 1-2 10 € 20 € 45 € 

Barn 3 - … 0 € 0 € 0 € 

Det finns 2-, 4- och 6-bäddsrum – begränsade platser, först till kvarn! 
 

I priset ingår: 
Varmkorv, god öl till självkostnadspris, kaffe och saft, jordgubbar, potatis, gräddfil, gräslök, 

kvällsmat (för fredagsövernattare), frukost lördag och söndag morgon (för övernattare). 

Viktigt: Alla hjälper till med dukning, städning och andra aktiviteter, vi är ju en förening 

där alla hjälper till!  

Glöm inte att ta med: 
Blommor & gröna kvistar till midsommarstången, sax & sytråd till kransar,svensk mat, grillkorv & 

grillkött, snaps & snapsglas, ved till lägerelden, sovsäck eller lakan/påsklakan/örngott (för 

övernattare), handduk och tandborste!  
 

OBS! Obligatorisk och bindande anmälan senast den 10:e juni med antal 

barn och vuxna, ange även om ni övernattar - vilka dagar - eller inte till: 

midsommar@skolan-i-muenchen.de 

Midsommar 2018 

http://www.schauerhaus.de/
mailto:midsommar@skolan-i-muenchen.de


Program - Svenska Skolans Midsommarfirande 2018 

Fredagen den 22:e juni (hålltider): 
17:00-18:00  Ankomst, rumsfördelning och betalning av bäddar 

18:00-19:00  Kvällsmat i Schweinsteigers regi (+ lite sill och snaps för de som vill) 

19:00-22:00  Hopp och lek, musikquiz etc. 

 

Lördagen den 23:e juni (hålltider): 
07:00-08:00  Frukost i Schweinsteigers regi 

08:15-12:00  Vandring till Berggasthof am Hocheck (barnvänlig vandring med rodel) 

12:30-14:00  Ankomst för Lördagsresenärer: rumsfördelning och betalning  

Midsommaraktiviteter – klä stången, binda kransar, varmkorv till lunch 

14:00-15:00  Resning och dans runt midsommarstången 

15:00-16:00  Kaffepaus - saft till barnen – jordgubbar med grädde  

Knytkalas med svenska kakor – Återupptaget då saknaden var stor 2017 

  10 Familjer tar med sig kakor, Intresse via anmälan 

17:00-18:00  Tipspromenad (Frågar sköts i år av föräldrar och barn, mer info kommer) 

18:00-20:00  Midsommarbuffét – knytkalas och grillning – kom ihåg att ta med mat till 

buffén! Exempelvis sillrätter, köttbullar, paj, sallader, grillmat, dessert.  

Tänk på att varje familj inte tar med mer mat än vad en familj äter –  

för 2 år sedan slängde vi mer mat än vi åt! 

20:00-22:00  Fotbolls-VM, Tyskland – Sverige, i stora salen 

20:00-00:00  Midsommarmys vid lägerelden! (För dom som inte vill se fotboll 😊 ) 

 

Söndagen den 24:e juni (hålltider): 
08:00-9:00  Frukost 

09:00-10:00   Ihoppackning, var och en ansvarar för städning av sitt rum. 

11:00-  Avresa 
 

Vägbeskrivning:  
(se också under: http://www.schauerhaus.de/) 
 

- Autobahn A 99 mot Salzburg, 

- avfart vid Autobahndreieck Inntal, A 93 riktning Kufstein 

- avfart Oberaudorf 

- förbi rådhusplatsen, vägen svänger till höger,fortsätt ytterligare 75 m 

- ta in till vänster förbi evang. kyrkan (obs! Det är kyrka nummer två i byn!) 

- ta in på andra vägen till vänster (Wechselbergstraße) 

- kör uppför backen tills vägen tar slut - - då är du vid Schauerhaus ☺ 
 

Det går också bra att åka tåget till Oberaudorf och sen ta taxi sista biten (taxin kostar ca. 15 Euro) 

http://www.schauerhaus.de/

