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Föreningens verksamhetschef har ordet
Har jag sagt att jag har världens bästa jobb?
Om inte så säger jag det nu, och har jag sagt
det innan så säger jag det igen!

Att vara med och göra skillnad, att möta
människor i olika åldrar från jordens alla hörn,
att uppleva kultur som engagerar, att ha
fantastiska kollegor, att gå till jobbet med
lätta steg, att vara i en kreativ miljö, att varje
dag mötas av leenden… listan kan göras lång
och den har hjälpt när omvärlden skakat och
pandemin tagit hårt på oss alla.

Det har på många sätt varit ett tufft år, men
det har också varit ett år då vi har känt att
vår verksamhet är viktigare än någonsin. Vi
har erbjudit program och aktiviteter som
engagerar, skapar gemenskap och motverkar
ensamhet och isolering. Pandemin har stärkt
oss i vår tro på det vi gör och vikten av att
det finns öppna inkluderande mötesplatser
där alla känner sig välkomna och sedda. Det
har också blivit tydligt vilken kraft det finns i
den ideella sektorn. I kriser frodas kreativitet
och på Midsommargården har kreativiteten
flödat ännu mer än vanligt. Vi har utvecklat
och anpassat verksamheten i takt med att
restriktioner och rekommendationer från
Folkhälsomyndighetens har förändrats.

Jag är stolt över oss alla! Vi peppar varandra att våga tänka och testa nytt. Vi misslyckas ibland, men lär av
våra misstag och lite klokare kämpar vi sedan vidare.

Tack till er alla som dagligen är med oss och jobbar, stöttar och hejar på. Tillsammans har vi under året tagit
många steg framåt för att nå visionen:

Midsommargården - ett angeläget kulturhus för dig. Genom kultur gör vi verklig förändring!

Föreningen Midsommargårdens Verksamhetschef
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Inledning
Hemgården Midsommargården grundades 1946 och har under decennier varit en mötesplats för kultur och
bildning för både kropp och själ. Midsommargården på Telefonplan i Stockholm är en av Sveriges tio
hemgårdar. Hemgårdsrörelsen verkar för ett öppet och kreativt klimat där människor i alla åldrar möts över
klassgränser, växer och samverkar. En rörelse som är högst angelägen även i dagens samhälle.
Midsommargården skapar verksamhet utifrån ledord som mod, trygghet, värme, professionalism, hög
konstnärlig kvalitet och en känsla av tillhörighet. På Midsommargården kan en uppleva kultur i olika former,
gå kurser, hyra charmiga 40-tals lokaler, engagera sig volontärt, arrangera egna kulturprogram eller bara
hänga och umgås. Föreningen Midsommargården erbjuder ett sammanhang, motverkar ensamhet och
isolering och bidrar positivt till folkhälsan.

Vi arbetar för:

Människors lika värde och kraften i olikhet.

Mångfald, jämställdhet, solidaritet och antirasism.

En normkritisk verksamhet.

Att alla ska känna sig trygga och välkomna.

Att vara i framkant i samhällsutvecklingen. Vi är nyfikna och öppna för nya idéer.

Att alla människor ska ha möjlighet att ta del av- och mötas genom kulturupplevelser.

En demokratisk beslutandeprocess och att alla har rätt till en röst.

Systematiskt kvalitetsarbete
Under 2017 etablerade Föreningen Midsommargården ett strategiskt och målorienterat kvalitetsarbete. Inför
2023 ska detta arbete revideras och nya strategiska mål ska formuleras.

Principer för föreningens kvalitetsarbete är:
Verksamheter ska styras av deltagarnas, besökarnas och publikens behov på samhälls-, grupp- och
individnivå.
Målinriktning.
Tydligt ledarskap.
Engagerade och kompetenta medarbetare.
Verksamhetsplanering som bygger på uppföljning, reflektion samt analys.

4

Föreningen Midsommargårdens övergripande strategiska mål 2017- 2022:

Vi ska ha ett efterfrågat och aktuellt utbud av kulturella och sociala verksamheter (mångfald)
För att uppnå detta ska vi:
Hålla oss ajour samt ha ett kosmopolitiskt förhållningssätt
Styra verksamhetens utbud av efterfrågan och behov
Utveckla ett aktivt samarbete med andra kulturaktörer, näringsliv och närsamhälle

Vi ska vara en angelägen mötesplats och erbjuda en inkluderande verksamhet (möten)
För att uppnå detta ska vi:
Öka engagemanget för Midsommargården genom fler medlemmar samt genom att involvera närsamhället
mer i verksamheten
Ha tillgängliga samt funktionella lokaler
Säkerställa att marknadsföringen når tilltänkta målgrupper

Vi ska vara en plattform för engagemang och samhällskraft (möjlighet)
För att uppnå detta ska vi:
Skapa förutsättningar för ideella organisationer att verka i huset
Erbjuda olika forum och verksamhet där möten och samtal står i fokus
Utveckla en aktiv volontärverksamhet

Inför varje år tar föreningen fram tydliga operativa mål, vi bryter ner de strategiska målen till konkreta delmål.
Detta gör att alla i organisationen vet vad som ska göras här och nu för att komma närmare visionen och nå de
strategiska målen.

Genom att årligen engagera samtliga medarbetare, befästa de strategiska målen, involvera alla i en kreativ
arbetsprocess och slutligen formulera nya operativa mål, når vi ett av våra syften med det systematiska
kvalitétsarbetet, att dela ägandeskapet av nästkommande verksamhetsårs innehåll och riktning. De strategiska
och operativa målen bidrar till att Midsommargårdens verksamhet och satsningar blir tydliga för besökare,
samarbetspartners och personal. I det dagliga arbetet förenklas både planeringen och möjligheten att fatta
snabba beslut.

Under 2021 har föreningen ytterligare utvecklat och tydliggjort föreningens strategiska arbete. Det strategiska
årshjulet innefattar nu allt som rör föreningens strategiska arbete, bland annat framtagande av operativa mål,
verksamhetsplanering, utvärderingar, statistik, budgetarbete, medarbetar- och lönesamtal samt arbetet med
ansökningar och redovisningar. Genom årshjulet blir aktiviteterna synliga och tidssatta.

Organisation
Föreningen Midsommargården är en ideell partipolitiskt- och religiöst obunden förening som drivs av en
styrelse. Styrelsen har det yttersta ansvaret för föreningens verksamhet och har under året haft styrelsemöten
vid nio tillfällen, samt årsmöte som ägde rum den 28 april och det konstituerande mötet direkt efter årsmötet.
Majoriteten av årets möten har skett digitalt. Vid föreningens årsmöte var det möjligt att delta både på plats
och via länk.

Föreningen Midsommargårdens styrelse:
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Maja Heurling - Ordförande

Hanna Schubert - Ledamot

Karin Palmaer - Kassör

Malte Önnestam - Ledamot

Torvald Olsson Sundelin - Ledamot

Anna-Karin Hagberg - Ledamot

På årsmötet tackade styrelse och personal av Lars Lundgren som varit med i styrelsen sedan starten 2013. Lars
var under flera år föreningens ordförande och har, med sitt stora engagemang, bidragit mycket till föreningens
utveckling och verksamhet.

Föreningens ordförande Maja Heurling valdes om ytterligare ett år och Torvald Olsson Sundelin, Hanna
Schubert och Malte Önnestam valdes om som ledamöter i styrelsen. Karin Palmaer och Anna-Karin Hagberg
valdes in som nya ledamöter i styrelsen.

Sedan starten 2013 har Föreningen Midsommargårdens verksamhet vuxit stadigt varje år. Allt fler människor
hittar till huset vid Telefonplan i takt med att verksamheten utvecklas och mötesplatserna på
Midsommargården blir fler. Med växande verksamhet växer också ansvaret för oss som leder den. För
föreningens styrelse betyder det att behovet av struktur och ordning såväl som framsynthet och strategiarbete
blivit större.

Arbetet med att möta nya behov pågår ständigt och under året som gått har styrelsen tagit några kliv för att
få bättre överblick och för att rusta Midsommargården för framtiden. Vi påbörjade arbetet genom att
genomföra en styrelsedag under hösten då vi identifierade flera utvecklingsområden. Vi har inrättat ett par
arbetsgrupper, sett över formalia och ett välkommet nytillskott i kassör Karin har gjort arbetet med
ekonomiuppföljning ännu bättre än tidigare.

Under 2022 ska föreningens styrelse tillsammans med personalen följa upp de långsiktiga mål som antogs för
fem år sedan för att formulera nya mål för de kommande fem åren. Det gångna årets styrelsearbete är en bra
grund för att anta denna spännande utmaning.

Personal:
Verksamhetschef - Ebba Brusewitz 100 %
Verksamhetskoordinator - Marit Eriksson 40 %
Konstnärlig- och pedagogisk koordinator - Anna El Yafi 50 %
Ungdoms- och teknikkoordinator - Gabriella “Gabbe” Hansson 75 %
Kommunikatör - Helena Arfalk/Anna Lidman 100 %
Programkoordinator (vakant)
Vaktmästare - Jörgen Büstrich 100 %
Verksamhets- och omvärldslots - Linn Holm/Nabil Dorbane 50 %
Projektkoordinator MedVän - Jonna Mannberg 75 %
Projektkordinator TIA - Anna El Yafi 25%

Helena Arfalk arbetade årets första halva som föreningens kommunikatör, men valde i mitten av augusti att
avsluta sin anställning och gå vidare till annat jobb. Samtidigt som Helena slutade tillträdde föreningens nya
kommunikatör Anna Lidman. Jörgen Büstrich har under året arbetat som vaktmästare på Midsommargården.
Jörgen arbetar både för föreningen och för Nytida Kung Saga. Rollen som programkoordinator har under året
delats upp på flera olika personer. Linn Holm valde i början av året att avsluta sin anställning på 25 % som
verksamhets- och omvärldslots i föreningens projekt med asylsökande (Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA) och
istället anställdes Nabil Dorbane, men på 50%. Nabil kände väl till verksamheten innan anställningen eftersom
han redan arbetade som Street Art-pedagog på StudioUng. Nabil har under året arbetat både som
verksamhets- och omvärldslots och som pedagog på StudioUng. Anna El Yafi har, utöver sin roll som
konstnärlig- och pedagogisk koordinator, arbetat med TIA på 25 %. I augusti anställde föreningen Jonna
Mannborg som projektkoordinator till det nya projektet MedVän. Jonna är anställd på 75 %, men har vissa
månader arbetet 100 % på grund av hög arbetsbelastning.

I slutet av året gick vi ut med en annons där vi sökte en ny verksamhetskoordinator på 75%. Tjänsten kommer
tillsättas i början av 2022. I och med att verksamheten har vuxit mycket de senaste åren behöver den rollen
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öka i anställningsgrad. Marit, som länge har haft tjänsten, önskar inte arbeta mer än 40 % och kommer därför,
efter eget önskemål, under början av 2022 byta till den nu vakanta tjänsten Programkoordinator. Den nya
verksamhetskoordinatorn kommer ta över alla administrativa uppgifter och därmed underlätta för
verksamhetschef och andra kollegor. Utöver anställd personal har både styrelsen och många volontärer
arbetat ideellt vid olika arrangemang på Midsommargården. Det finns en hög kompetens, både i styrelsen och
hos de anställda. Flera av personerna har erfarenhet av att driva företag och föreningar, har kännedom om
Stockholms kulturliv och/eller är själva aktiva kulturutövare inom olika konstområden. Styrelsens engagemang i
Föreningen Midsommargården är starkt och styrelsen lägger ner tid och ideellt arbete för att utveckla
Midsommargården till en samtida och angelägen mötesplats.

Pandemi även detta år
Även 2021 har pandemin påverkat verksamheten på
Midsommargården, men detta år var vi mer
förberedda och bättre rustade. Vi har haft kapacitet
att snabbt förändra och anpassa vår verksamhet, när
omvärlden och förutsättningarna har förändrats.

Det har varit en hårfin balansgång mellan att fortsätta
vara en viktig mötesplats, men samtidigt inte bidra till
ökad smittspridning. Det har krävt mycket extra
planering och löpande utvärdering av våra arbetssätt.
Vi har regelbundet anpassat verksamheten i nära
dialog med Länsstyrelsen. Mycket tid har gått åt till att
hålla oss ajour kring riktlinjer, rekommendationer och
lagstiftning, att kommunicera utåt hur vi har agerat för
att förhindra smittspridning, samt till att anpassa
verksamheten genom att ställa om och applicera
restriktioner på plats. Allt för att skapa en trygg miljö
för våra besökare, volontärer, kulturutövare, dem vi
samarbetar med och och personal.

Vi har inte vid något tillfälle velat stänga ner helt. Vi
har fokuserat på de grupper som verkligen behöver
mötesplatser och sammanhang. Utsatta grupper, till
exempel asylsökande, som kanske inte har sin närmsta
familj i Sverige och seniorer som många gånger har
känt sig isolerade och ensamma.

Verksamhet & program
Föreningen Midsommargården erbjuder en mängd verksamhet och program för olika målgrupper, med olika
bakgrund och i olika åldrar, både inomhus på Midsommargården och utomhus i närmiljön. Utbudet är varierat
och det är efterfrågan och behov som styr utbudet. Ett av våra mål är att vi ska ha ett efterfrågat och aktuellt
utbud av kulturella och sociala verksamheter. Detta mål har vi alltid med oss när vi planerar och genomför vår
verksamhet och våra program. Målet att vi ska vara en angelägen mötesplats och erbjuda en inkluderande
verksamhet har vi också alltid med oss.
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- StudioUng
StudioUng är en mötesplats med kostnadsfria kreativa kurser för
ungdomar och unga vuxna mellan 16 och 25 år. Vi arbetar för
att erbjuda ett inspirerande klimat för skapande och ett tryggt
och inkluderande sammanhang för alla som kommer till oss.
Detta bygger självförtroende och självkänsla. På StudioUng
träffar deltagarna nya vänner och upptäcker aktiviteter som ger
dem möjlighet att slappna av, ha kul, utvecklas och växa. Vi har
som mål att erbjuda en meningsfull fritid, speciellt för dem som
annars riskerar att inte ha något att göra. Verksamheten vänder
sig aktivt till nyetablerade ungdomar och unga vuxna, men är
också öppen för mer etablerade ungdomar. Vi tror att möten
mellan människor med olika bakgrund bidrar till ett tryggare och
mer förstående samhällsklimat. De ungdomar som kommit till
oss under året har varit en blandning av nyetablerade med
bakgrund i olika länder och ungdomar som har varit i Sverige
länge eller hela sina liv.

På våra kreativa kurser har deltagarna under året haft möjlighet att pröva olika konstnärliga uttryck inom musik,
konst, dans och cirkus. Förhoppningen är att de genom allt de provar på StudioUng ska finna nya sätt att
uttrycka sig.

Pedagogerna på StudioUng har till uppgift att förmedla kunskap, att undervisa samt se till varje deltagares
behov och utvecklingsmöjligheter. Pedagogerna lägger mycket tid på den interpersonella relationen till varje
deltagare. De försöker också hjälpa deltagarna att vidga sitt nätverk av vuxna och andra unga. Samtliga
ledare arbetar aktivt för att förebygga kränkningar och att inspirera till normkritiska förhållningssätt i relation
till sitt ämne och till deltagarna själva.

På StudioUng utgår vi från att alla har en kreativitet, konstnärlighet och musikalitet i grunden. Pedagogerna
och personalen på StudioUng vill underlätta för deltagarna att hitta detta hos sig själva. Vi uppmuntrar de
unga att samarbeta och komplettera varandra med de färdigheter de redan har, att utveckla dessa kunskaper
och pröva och lära sig saker som är helt nya för dem.

En annan utgångspunkt som leder vårt arbete är att alla har en berättelse som är värd att lyssna på. Varje
ungdom på StudioUng kommer med hela sin livshistoria och förtjänar respekt för att de är människor med allt
vad det innebär. Vi arbetar för att bygga ett avslappnat klimat där en känner tillit och vågar prata om sig själv
och sitt liv. Vi vill att det ska finnas utrymme att göra det på olika sätt då vi som individer är olika. Vi både tror
och märker att kreativitet är viktigt för att det utrymmet och den tryggheten ska kunna bli till.

Under året erbjöd StudioUng åtta olika kreativa kurser varje vecka på plats på Midsommargården. Vi har också
haft verksamhet under jullovet (årets första vecka), sportlovet, påsklovet, sommarlovet och höstlovet. Förutom
detta är deltagarna på StudioUng alltid välkomna till Midsommargårdens övriga aktiviteter.

StudioUng finansieras till stor del med stöd från Stiftelsen Midsommargården och Gålöstiftelsen.

StudioUng och pandemin
Även detta år har StuodioUng präglats av pandemin. Antalet deltagare på respektive kurs begränsades
beroende på storleken på rummen och möjligheten att hålla avstånd. Personal från andra delar av
Midsommargårdens verksamhet fick hoppa in på StudioUng för att hjälpa till med att hålla verksamheten så
Covid-säker som möjligt.
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Vi hade ett bemannat välkomstbord där alla fick ta handsprit och där
vi kunde hålla koll så antalet deltagare blev lagom på varje kurs. Vi
uppmanade ungdomarna att anmäla sig på förhand och de hade
sedan 2020 med sig vetskapen om att vår vanliga drop-in-metod inte
gällde i någon större utsträckning. Vi minskade antalet skolbesök då vi
informerar om verksamheten. Besök i stora klasser kändes inte
smittsäkert under delar av året och vi kunde heller inte ta emot det
stora antal nya StudioUng-deltagare som ett skolbesök ofta resulterar
i. Med dessa åtgärder blev deltagarantalet lägre, vilket var målet. Men
eftersom drop-in är en del av vårt vanliga koncept och det passar
många av våra deltagare, ledde förändringarna ibland till att det blev
ännu färre deltagare än vi önskade.

Mindre grupper gav dock mer kvalitetstid för dem som kom, och det var
uppenbart att det var viktigt för ungdomarna att vi höll den fysiska
verksamheten öppen trots allt. Det var också en förmån för oss som
jobbar med StudioUng att få arbeta på plats och träffa ungdomarna
trots pandemin

Studio Musikproduktion
Studio Musikproduktion är namnet på vår musikproduktionskurs. Syftet med
kursen är att ge unga musikintresserade en chans att lära sig skapa musik i
studio. Flera av de ungdomar som söker sig till oss skriver låtar själva och vill
arbeta som artister framöver. För dem är Studio Musikproduktion en plats där
de kan få sina alster inspelade. De får också möjlighet att träna i att
artikulera hur de vill att deras musik ska låta samt att få idéer om hur de kan
nå dit. Deltagarna får också hjälpa varandra med låtar i studion och
engagera sig i varandras projekt. Vi ser musiken som en gemensam grund för
personer som annars kan ha mycket olika erfarenheter, den blir något att
fascineras över tillsammans, ett medel att uttrycka sig och att öka tron på sig
själv.

Producenten Joel Rönnbäck var vår musikproduktionspedagog på både
onsdagar och fredagar under hela våren. Under hösten var producenten
Hanna Lindgren pedagog i studion på fredagar och Joel fortsatte på
onsdagar. Med Joel och Hanna fick deltagarna möjlighet att, utöver att spela
in eget material, komponera musik och beats, lära sig det studiotekniska
arbetet och pröva olika instrument.

Studio Street Art
Midsommargårdens verksamhets- och omvärldslots Nabil är också Street Artkonstnär och pedagog på Studio Street Art, en kurs vi haft under hela året.
Under kursen fick deltagarna utforska gatukonst genom att titta på andras
konst, härma, hitta sina egna uttryck, rita bokstäver och figurer och skapa
egna universum runt dessa. Under den kallare delen av året gjordes detta
inomhus, framförallt med tusch på papper och ibland med akrylfärg på stor
duk. Så fort det var möjligt höll gruppen till nedanför Liljeholmsbron i
Tantolunden och arbetade med spray på den stora legala graffitiväggen.
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Studio Street Dance
Under våren undervisade dansaren, danspedagogen och koreografen Nando
Valoi i afrofusion. Nando behärskar både traditionella danser från
Mozambique, urbana afro-influerade danser som afrobeat samt swingdansen
lindy hop. Hos oss lärde han framförallt ut afrohouse med korta koreografier.

Under hösten började dansaren och danspedagogen Sibel Özer undervisa
hos oss i hiphop och house. Under dansklasserna var de mest återkommande
deltagarna ett gäng nyetablerade tjejer från ett närliggande
genomgångsboende. Under en öppen scen i slutet av terminen uppträdde
gruppen med sin koreografi på vår källarscen och de skapade massor av
energi i rummet med sitt framträdande.

Studio Konst
Under våren erbjöd vi Studio Konst - en kurs i traditionella tekniker som måleri
och teckning, under ledning av konstpedagogen Andreas La Chenardiére. Vi
fortsatte med kursen under halva hösten och då hade Andreas, Nabil och
konstnären och pedagogen Atorina Adam workshops. Deltagarnas egen
motivation och egna idéer styrde innehållet i kursen. Deltagarna jobbade
mest individuellt med sina egna motiv och pedagogerna hjälpte dem framåt.
Ett tillfälle innan jul prövade de att måla till live-musik. I kursen fanns det plats
för såväl reflektion och tystnad som samtal under tecknandet och målandets
gång.

Studio DJ
På fredagarna fortsatte vi med vår nya kurs DJ från 2020. Edward Jaresand DJ och producent, arbetade individuellt med varje deltagare utifrån hens
erfarenheter. Målet är att alla som deltar i kursen ska hitta en tillit till sig
själva när de står vid DJ-bordet, att de ska lära sig grunderna i tekniken och
upptäcka den musikaliska kompetens de redan omedvetet bär med sig. I
slutet av året fick även flera av deltagarna från Studio Musikproduktion testa
att rappa med Edward som live-DJ. De fick hjälp att lägga in beatsen till de
låtar de skrivit så att han kunde mixa dem live till deras rap och de fick träna
mikrofonteknik och att uppträda inför andra.

Studio cirkus
Under våren fortsatte Midsommargården sitt samarbete med Clowner utan
gränser - där en kurs på StudioUng var en viktig del. Varje fredag fick en
grupp deltagare leka lekar, göra teater- och samarbetsövningar, träna
akrobatik och jonglera med cirkusartisterna Anna Aro och Elin Jonzon. Vi
märkte särskilt på ett par av deltagarna att utmaningarna att uttrycka sig och
använda kroppen på nya sätt var stärkande. Anna och Elin skapade en trygg
och lekfull atmosfär.
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Studio Gitarr
Gitarristen och pedagogen Mikael Sundin har tidigare år hållit uppskattade
lovkurser i instrument. Detta år beslutade vi att göra en permanent
terminskurs med honom. På onsdagarna lärde han ut gitarr till nybörjare samt
till några unga som kommit längre i sitt spelande. Micke låter hela gruppen
spela tillsammans i ett och samma stycke. I grunden finns ofta två enkla
ackord som alla nybörjare kan träna på och det byggs sedan på med mer
avancerade melodier för de i gruppen som vill utmanas mer. När det har
funnits önskan om det har Micke även lärt ut piano.

Studio Design
En annan kurs som vi tidigare testat som lovverksamhet och nu förde in som
terminskurs är Studio Design tillsammans med textilhantverkaren och
pedagogen Sara Wastesson. Sara är inriktad på återbruk av kläder - att göra
snygga synliga lagningar och patchar för att ge plagg en längre livslängd
och ett nytt uttryck. Flera deltagare prövade det och andra tog Saras hjälp
till att för första gången brodera eller sy ett plagg från ax till limpa. En annan
lite enklare teknik som flera prövade var att måla på tyg med textilfärg och
göra egna illustrationer till tygpåsar.

Studio Music business
Efter DJ-passen på fredagar höll Edward i Studio Music Business, där han
fokuserade på några få intresserade ungdomar som ville lära sig mer om
musikbranchen. Kursen tog avstamp i det som var mest aktuellt för
ungdomarna. Det kunde vara vad som är bra att tänka på när en skickar en
färdigmixad låt på mastring eller hur musik släpps digitalt via
musikaggregatorer som Amuse. Några av våra deltagare som kommit långt
inom musikproduktion hade stor användning av denna kurs och av Edward
som kontakt i branchen. Förutom att vara i våra lokaler fick de följa med till
Edwards studio för att lära sig mer i en annan miljö.

Lovverksamhet
I december och januari var det en rejäl uppgång av Covid i hela landet och vi ställde därför in våra
planerade jullovsaktiviteter. På grund av dettas lade vi istället in extra aktiviteter under årets andra lov.

Under sportlovet fokuserade vi på några kurser som ungdomarna brukar tycka särskilt mycket om. Nabil ledde
en workshop i Street Art vid graffitiväggen i Tantolunden och Micke hade två längre tillfällen där han lärde ut
gitarr och piano. Med särskilt stöd från Stockholms kulturförvaltning kunde vi också genomföra sex längre
tillfällen där tre grupper fick träna på att spela i band. Musikern och musikpedagogen Malena Jönsson ledde
de flesta av tillfällena och Jeerah Yuangngoen hoppade in vid två tillfällen. Det kändes roligt att kunna
anställa Jeerah som pedagog då han själv har varit, och fortfarande är, deltagare på StudioUng. Han är en
otrolig musiker och bra på att lära ut. Det gör oss stolta att veta att han har vuxit och utvecklats hos oss. En
annan sportlovsaktivitet som Stockholms kulturförvaltning bidrog till var en kurs i inspelningsteknik och
musikproduktion för tre av våra äldre StudioUngare. Midsommargårdens ungdoms- och teknikkoordionator
Gabbe höll i denna kurs. Vi kallade kursen Studiokörkort och den innehöll också en introduktion i studion för
att deltagarna skulle kunna vara själva i studion efter kursen.
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Deltagarna som var med på kursen har ägnat sig mycket åt musikproduktion hos oss och engagerat sig i vår
verksamhet länge och vi ville därför erbjuda dem mer tillgång till vår studio. Studiokörkortskursen var också en
fortsättning på kursen Musikproduktion för gäris och icke-binäris som vi haft två gånger tidigare år.
Sportlovsveckan avslutades med ett kreativt häng som vi kallade för Måla till live-DJ där Edward körde sin DJkurs uppe på scenen i Stora salen medan Nabil hade Street Art-session på golvet nedanför, med mysbelysning
och snacks.

Även under påsklovet fokuserade vi på några av de kurser som brukar vara extra populära. Vi erbjöd två lite
längre afrofusion-danspass med Nando, två tillfällen med Street Art med Nabil och två tillfällen med gitarr och
piano under ledning av Micke och Malena.

De två första veckorna efter att skolan slutat var det dags för vårt sommarlovsprogram. Vi har en dröm om att
StudioUngs olika kurser ska involveras i fler samarbetsprojekt. Den första veckan på sommarlovet prövade vi
därför en blandning av musikproduktion och dans på initiativ av Nando och Brenda el Rayes som tidigare
arbetat som musikpedagog på StudioUng. Under fem kvällar gjorde gruppen tillsammans en mäktig produktion
av egeninspelade ljud från utemiljön vid Telefonplan. Efter produktionspassen med Brenda improviserade de
fram egna koreografier tillsammans med Nando. I slutet av veckan satte de ihop musik och dans och visade
upp sitt verk live på StudioUngs Instagram. Det var imponerande att höra deras organiska dansanta musik och
samtidigt se hur de uttryckte sig i dansen. Under sommarlovets andra vecka hade vi en fyra dagars Street Artworkshop med Nabil vid graffitiväggen i Tantolunden. Som vanligt imponerades vi över hur deltagarnas fantasi
tog sprayform och blev till kreationer på väggen.

Höstlovet bestod av en blandning av kurser, mest välbekanta sådana. Joel spelade in och producerade med
några deltagare i studion, Micke hade tre dagar med gitarr- och pianokurs och Sibel hade en dansklass med
tema house och hiphop. Dessutom började vi en kurs i att göra musikvideo med Unga berättar från
Kulturskolan. Mer om det under Samarbeten. På fredagskvällen hade vi öppen scen på vår källarscen med
många deltagare som uppträdde. Deltagarna från Sibels danskurs visade upp en koreografi, en av våra äldre
StudioUngare spelade jazzpiano och sjöng och flera av de rappare som spelat in i vår studio gav smakprov på
sina senaste låtar.

Kulturstöd för unga
Under hösten fick vi genom stöd från Stockholms kulturförvaltning möjlighet att erbjuda några av våra
deltagare att göra sina helt egna projekt med support från oss. Fem ungdomar nappade på erbjudandet,
varav tre jobbade i grupp och två individuellt. Vi guidade deltagarna i att brainstorma idéer, att planera och
att beskriva sina projekt. Alla tre projekten handlade om att skriva, spela in och släppa musik. Junior och
Ceasar som deltog individuellt är båda rappare och skriver inom olika hiphopstilar. De planerade in studiotid
och färdigställde flera låtar med stöd från Joel. I slutet av året uppträdde de på en av våra öppna scener med
sina låtar. I samråd med Gabbe och pedagogerna anlitade de också fotografen Patrik Rydmark för att
fotografera och filma vid tillfället. Junior använde också projektpengar till att låta Patrik göra skivomslag för
låtarna han skulle släppa medan Ceasar ordnade skivomslag på annat håll. Junior och Ceasar guidades,
förutom av Gabbe också av Edward som gav de unga artisterna coachning, både i det konstnärliga och i
branchtänk. Han hjälpte också Ceasar att ladda upp sina låtar via aggregatorn Amuse.

Den större projektgruppen bestod av tre av våra mer frekventa deltagare: Jeerah, Meryl och Essey. Vi föreslog
ett samarbete mellan dem då de alla har olika saker att tillföra i musikskapande och aldrig tidigare skrivit
musik tillsammans. De nappade på samarbetet och skrev låtar och spelade in i vår studio. Då de har
erfarenhet av studioarbete valde de att arbeta mycket själva men de fick också coachning och support av
Joel. De önskade också fördjupning inom låtskrivande, musikproduktion, sångframförande, branchkunskap och
hade flera coachningstillfällen med Hanna och Edward inom dessa områden. De fick stöd av pedagogerna
att slutföra projektet och Joel mixade deras låtar. Det var mycket spännande att se deltagarnas utveckling
och hur de växte av att göra egna projekt och få eget ansvar.
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Öppen scen
Vi avslutade terminen med ytterligare en öppen scen den 17 december. Som nämnts under rubriken Kulturstöd
för unga uppträdde flera av våra rappare och deltagarna på danskursen. Det var en rolig kväll - deltagarna
uppskattade att få stå på scen, var peppade över feststämningen och att bara få hänga, ha roligt och
slappna av tillsamman.

StudioUng i siffror
VT 2021: 561 deltagare fördelat på 162 kurstillfällen
HT 2021: 644 deltagare fördelat på 169 tillfällen

- Härligt med seniorer
Även inför 2021 fick föreningen ekonomiskt stöd från Socialstyrelsen i Stockholm för att erbjuda verksamhet för
seniorer med syfte att motverka ensamhet och isolering. Satsningen har varit mycket lyckad och inneburit att
föreningen har kunnat fortsätta satsa på verksamhet för seniorer.

Generationshäng och zumba
Under våren genomförde vi Generationshäng vid fyra tillfällen. Aktiviteten hette från början Seniorhäng, men
seniorerna föreslog att vi även skulle bjuda in andra daglediga så vi bytte koncept och bjöd in till
Generationshäng istället.

Tillsammans tog vi del av olika kulturupplevelser, tränade, fikade och umgicks med både nya och gamla vänner.

28 april - Street Art med konstnären Nabil Dorbane
5 maj - Linedance med Monica Frisk från Luckyline (inställt på grund av regn)
12 maj - Musikquiz och allsång med sångerskorna Marit Eriksson och Karin Gunnars
19 maj - Lustfylld träning med kropp och kettlebells med Viljan träningsklubb Stockholm
26 maj - "Musik ska byggas utav glädje" - Ett musikprogram om livets glädjeämnen med Johan
Wennerstrand (inställt på grund av regn)
2 juni - Zumba med Lisa från Lisolej Dans

Aktiviteterna uppskattades av den lilla grupp som deltog, men konceptet med olika aktiviteter varje gång och
en blandning av fysisk aktivitet och kulturaktiviteter var otydligt och svårt att kommunicera.

Det sista tillfället då det var zumba lockade flest deltagare
och vi övergick därför till Sommarzumba i Svandammsparken
varje vecka. Den zumba vi körde heter Zumba Gold och är en
lite mjukare zumba utan hopp. Det spelade ingen roll om
deltagarna hade testat Zumba tidigare eller inte. Lisolej som
ledde passet var alltid full av energi och hjälpte oss att hitta
både dans- och träningsglädje.

Vi bjöd in seniorer, föräldralediga och andra daglediga och
det kom fler och fler deltagare för varje gång. Sommarzumban
övergick till höstzumba och höstzumban till vinterzumba. Vi

"Dansens glädje sitter i lång tid efteråt! Härligt!"
MAN MELLAN 70-79 ÅR SOM HAR
VARIT MED OCH ZUMBAT
REGELBUNDET
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zumbade i solsken, i spöregn och i snöstorm, vädret stoppade
oss inte en enda gång. Totalt blev det 20 zumbapass under
året. Efter årets sista pass drack vi glögg, åt pepparkakor och
önskade varandra god jul och ett gott nytt år.

Resultat - Generationszumba
I slutet av året gjorde vi en utvärdering där åtta personer svarade på enkäten. Samtliga utom en var kvinnor
och de flesta inom åldersspannet 60-69 år. Hälften hade hittat till zumban via en bekant, samt via sociala
medier och vår hemsida. Respondenterna var överlag nöjda med planeringen och informationen. En stor del av
glädjen med zumban var att också träffas socialt. I framtiden önskar seniorerna mer zumba, stadsvandringar
och olika kulturupplevelser.

Seniorsegling
Den 9 juni och den 2 september lättade vi ankar och seglade
iväg med det 100 år gamla segelfartyget Shamrock. Ombord var
seniorer från olika delar av Stockholm. Tillsammans med
fartygets instruktörer fick deltagarna lära sig grunderna i
skutsegling samtidigt som som de fick se Stockholms hamninlopp
och Fjäderholmarna från sjön. Alla som ville fick prova att dra i
tamparna när seglen skulle hissas, skotas och bergas. Under
seglingarna fick deltagarna också hjälpa till att styra.
Erbjudandet om att klättra upp i masten var det ingen som
nappade på. Under turerna bjöd vi på en vegetarisk lunch och
fika. Seglingarna arrangerades i samarbete med hemgården
Skeppsholmsgården.

”Stort tack! Det var en mycket trevlig sjöresa.
Underbart att få greppa och dra i och "hänga i"
de grova tamparna.”
EN AV SEGLARDELTAGARNA
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Resultat - Seniorsegling
17 personer svarade på enkäten, en liten
majoritet av respondenterna var män
och de allra flesta i åldersspannet 60–69
år, två var dock över 80 år. Deltagarna
hittade till Seniorseglingen via de
marknadsföringsstrategier
Midsommargården använder, men störst
respons fick vi genom att informera på
våra andra aktiviteter där seniorer redan
deltar. Samtliga ansåg att
Seniorseglingen var välplanerad och de
kände sig väl omhändertagna. Framöver
önskar respondenterna fler seglingar,
kulturprogram med scenisk konst, zumba
och stadsvandringar.

Musik utanför äldreboenden
Under året har sångerskan Marit Eriksson, ackompanjerad av Andreas Norén, bjudit på sång och musik med
allsångstema utanför flera olika äldreboenden. Artisterna bjöd på godbitar som alla kände igen och kunde
sjunga med i.

Här har vi sjungit:

17 maj
Blomsterfonden, Liseberg
Älvsjögården, Älvsjö
Älvsjögården, Älvsjö
24 maj
Axelsbergs vård- och omsorgsboende, Hägersten
Judiska Hemmet, Johanneshov
Judiska Hemmet, Johanneshov
29 augusti
Axelsbergs vård- och omsorgsboende, Hägersten
Kastanjens seniorlägenheter, Hägersten
8 september
Kastanjens seniorlägenheter, Hägersten

På Judiska Hemmet var gästartisten Anna-Lill Karlberg med och sjöng. Konserten för de boende i Kastanjens
seniorlägenheter gick av stapeln när de hade sin årliga kräftskiva och då var en grupp från
Midsommargårdens Alla kan sjunga-kör med och sjöng.

I november bjöd vi också Kastanjens boende på musikprogrammet Musik ska byggas utav glädje eftersom
det blev inställt under våren. Genom konserterna har vi bidragit till att bryta äldres isolering och sprida
sångglädje, kultur och musik under pandemin.
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- Gläntan
I slutet av 2020 skapade vi Gläntan, en plats i
Västbergaskogen endast ett stenkast från
Midsommargården. I Gläntan kan vad som helst
hända. Det är en plats att återkomma till många
gånger och varje gång har platsen förändrats. Under
året har vi fortsatt utveckla Gläntan och erbjudit flera
olika aktiviteter och upplevelser.

På sportlovet kunde träningssugna hägerstensbor gympa med Midsommargårdens husdjur i Gläntan. Högt
uppe bland träden var våra husdjur på plats och inspirerade hela familjen till träning. Det gällde att hålla utkik
efter djuren och sedan följa deras tips och träningsinstruktioner. Roligt och svettigt, precis som det ska vara på
sportlovet!

Havssköldpaddan Jalle använder sina fenor för att simma i havet!
Sträck ut din armar rakt ut åt sidan som att de vore dina fenor och så ritar du små cirklar med dina utsträckta
fenor. Rita 40 cirklar.

Hararna Hanna och Hossein hoppar ofta runt här i skogen!
Tänk dig att du är en hare och hoppa så högt upp i himlen du kan, böj dig sedan ner och sätt händerna i
marken. Hoppa på det sättet 10 gånger.

I Gläntan har vi under året också upplevt skogspromenaden Knekke Greine, målat Street Art, haft tyst disco
och träffat tomtar och andra små väsen i juletid. Mer om allt detta kan ni läsa under andra rubriker.

- Klurig quizpromenad
Under tre veckor i slutet av februari och i början av mars uppmuntrade vi till promenader med kluriga frågor för
hela familjen: Vem är det egentligen som leder gymnastiken i Midsommargårdens glänta och vad får en för
färg när en kombinerar himlen med färgen på en av områdets förskolor? För att delta behövdes en
smartphone med appen Tipsrundan nedladdad. Det var bara att följa kartan i appen för att hitta till de
utspridda frågorna. Det gick inte att sitta hemma i soffan och klura på frågorna utan deltagarna behövde ta
sig fysiskt till en fråga för att komma åt den och kunna svara. Fina, mumsiga priser från våra lokala aktörer
A.B.Café och Söderbergs Bageri utlovades för att verkligen få igång promenerandet i området.

- Fotbollsyra
I juni var det fotbolls-EM och fotbollsyra på Telefonplan. Vi visade matcherna Sverige-Slovakien och SverigePolen på storbild. Med två vinster var det glad, men stundtals nervös, stämning i vår stora sal. Fotbollsyran
lockade framförallt familjer som ville se matcherna på storbild i en familjär miljö utan alkohol.
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- Miljösmart
Botanisera och byt
I maj ställde vi, vid två tillfällen, bytesbord på
torget utanför Midsommargården. Vi bjöd in
närområdet att botanisera bland sticklingar,
böcker, huvudbonader och sjalar. En stickling mot
en bok, en bok mot en keps eller en keps mot en
sjal. Bytesmöjligheterna var oändliga. De som inte
hade med sig något att byta kunde istället köpa
det de önskade för valfri summa. Många bidrog till
bordens mångfald och mycket på borden bytte
ägare. Dagarna förde också med sig fina samtal
och många bra sticklings- och boktips. Vi bjöd
också in till bok- och stickingsbyte i samband med
vårt 6 juni-firande.

HöstSWOP
I september kunde vi äntligen bjuda in till klädbytardag igen. Ingen behöver köpa nya kläder när vår SWOP går
av stapeln. De som hade kläder, smycken och/eller skor i gott skick plockade ut max fem saker som de tog med
till eventet. När en besökare lämnade in sina saker fick hen fem ”biljetter” i utbyte som kunde bytas mot något
annat. Klimatsmart, kul, och mysigt! Kläderna som blev över donerade vi till Myrorna.
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- Stickbio
Stickbio är precis vad det låter som – njut av en härlig
film och sticka (eller handarbeta med valfritt projekt)
samtidigt. Det klirrande ljudet av stickor blir en del av
upplevelsen. Alla husets sköna soffor och fåtöljer fyttas
in i vår stora sal som för en kväll förvandlas till en
mysig biosalong. Fikavagnen är på plats och
belysningen är lagom dämpad. I början av november
visade vi Den blå filmen - första delen i Kieslowskis
klassiska Trikoloren-trilogi. En liten grupp
stickentusiaster flydde novembermörkret och slog sig
ner i Midsommargårdens biosoffor. Mysfaktorn var på
topp!

- Julstämning
Midsommarglögg
Första advent bjöd vi traditionsenligt in till Midsommarglögg - vår mysiga
och stämningsfulla julmarknad. Dagen fylldes med marknad med
hantverk, design och juliga godsaker, dans runt granen, julverkstad,
livemusik, körsång och kafé. Söderbergs bageri poppade upp hos oss
med juligt fika dagen till ära.

18

Några av dagens
programpunkter var Julpyssel
med Telefonplans bibliotek, Måla
din egen tygväska, Dans runt
granen med Folkdanslaget
Örjansringen, Julig livemusik vid
flygeln med Andreas Norén och
Julkonsert och allsång med
Midsommargårdens Alla kan
sjunga-kör. Över 1000 personer
besökte oss denna dag och det
var ljuvligt julig första
adventsstämning!

Tomtarna i Gläntan
Första advent flyttade också våra små tomtekompisar (och
andra gulliga väsen) in i Gläntan. De stannade till
annandag jul och välkomnade både stora och små att
hälsa på dem i skogen. Under decemberveckorna var det
många som fikade med nissarna och upplevde en
stämningsfull, annorlunda och julig utflykt. Många besökare
bidrog också med egna väsen som flyttade in i
tomtegläntan.

För att hitta till tomtarnas värld kunde en antingen följa
pilarna som visade vägen till Gläntan eller hämta en
handmålad karta hos oss eller på Telefonplans bibliotek.
Barnen älskade kartan som både visade vägen och
berättade om årets tomtejakt. Det gällde att fota sin
favorittomte och sedan lägga upp bilden på sociala
medier. Finfint pris från Hemköp Telefonplan utlovades!
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Juldisco för Musikhjälpen
I december bjöd vi in barn i förskoleålder och deras nära vuxna att
komma och dansa efter föris. Tillsammans med oss på
Midsommargården fixade Frida, 9 år, bästa juldiscot för alla
danssugna barn. DJ Frida stod för musiken och vi skapade glittrigt
julig discostämning. Barnen uppmanades att klä sig i sin juligaste
discooutfit och/eller ta på en tomteluva. Närmare 100 dansglada
personer kom och dansade och de vuxna verkade ha minst lika roligt
som barnen. Allt överskott från discot gick till Föreningen
Midsommargårdens bössa för Musikhjälpen. Totalt samlade vi ihop
över 5000 kronor till Musikhjälpen. Heja oss alla!

- Inställda aktiviteter
Även detta år valde vi att inte genomföra eller var tvungna att ställa in några aktiviteter på grund av
pandemin. Det var med sorg i hjärtat vi inte kunde bjuda in till två föreställningar med Nalle Clown som en del
av cirkusfestivalen CirkusMania, vårens SWOP, både vårens och höstens Barnbazar, danseventet Danskapseln,
Generationsbio och en av våra inplanerade Stickbio.

Projekt
- MedVän
I augusti fick föreningen äran att, genom en upphandling av
Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholms stad påbörja
projektet MedVän. MedVän är ett tvåårigt projekt med
möjlighet till förlängning i ytterligare två år. Nyetablerade och
etablerade i Sverige och Stockholm vänmatchas genom
gemensamma intressen. Tillsammans hittar vi sedan på
intressanta och roliga aktiviteter med vänparen i grupp med
andra vänpar. Syftet med projektet är att att skapa ett öppet
och jämlikt samhälle där nyetablerade känner sig mottagna
och välkomna. Deltagarna möter varandra på lika villkor, med
ett öppet sinne och med nyfikenhet. En grundbult för
inkludering är personliga möten och relationer - vi vill därför
skapa vägar för människor att mötas och bygga nya

”Jag har varit i sverige i 6 år men har

vänskaper.

ingen vän här"
Det finns andra initiativ där nyetablerade och etablerade

EN AV MEDVÄNNERNA I
PROJEKTET

matchas, men MedVän skiljer sig åt eftersom vi arbetar med
jämlika möten som bygger på gemensam vilja att lära känna
nya människor. Gemensamma kulturupplevelser är en viktig
komponent för att skapa vänskap mellan deltagarna.
Deltagarna blir en del av ett kontext och får chans att umgås
med andra deltagare som har vänmatchats i projektet och
kan därmed vinna fler nya vänskaper.
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Vad gör MedVän unikt?
Projektet skiljer sig från liknande initiativ eftersom:

1. Vi arbetar med jämlika möten mellan människor med
syfte att skapa genuina vänskaper
2. Vi följer vänparen vid uppstarten av vänskapen och finns
där för att skapa möjligheter för vännerna att träffas och
knyta starkare kontakt
3. Vi ger deltagarna ett kontext där de tillsammans med
andra vänpar bjuds in till aktiviteter
4. Vi arbetar med kultur som grund och med
Midsommargården som bas för vänparen

Hur går projektet till?
1. Deltagarna anmäler sig genom att lämna namn och
mejladress via ett formulär på vår hemsida.
2. Vi kontaktar dem sedan via mejl med mer information. De
får då fylla i ett formulär där de berättar mer om vilka de
är och vad de har för intressen.
3. Vi matchar deltagarna med en vän och kontaktar dem
sedan på telefon för att bjuda in dem till en
matchningsträff.
4. De kommer till matchningsträffen och träffar sin vän,
andra vänpar och oss på Midsommargården.
5. Vänparen bjuds in till olika aktiviteter tillsammans med
andra vänpar. De kan också träffas på egen hand.
6. Efter sex månader när deltagandet i MedVän är slut
hoppas vi att deltagarna lärt känna varandra så väl att de
fortsätter vara vänner även efter avslutat projekt.

MedVänner
Med Midsommargården som bas är målet att vi varje år ska erbjuda 175 vänpar eller vänfamiljer ett
sammanhang att ingå i. Målet är att, via personliga möten, stärka den enskilde att utifrån sina förutsättningar
leva ett självständigt liv i Stockholm. Föreningen har ett väl uppbyggt nätverk där både etablerade och
nyetablerade personer i Stockholm och organisationer och föreningar som arbetar med inkluderingsfrågor
ingår. Eftersom föreningen har arbetat med inkluderingsfrågor sedan 2013 har vi högt förtroende hos både
våra deltagare och våra samarbetspartner, något som har haft stor betydelse för projektets spridning vid
uppstarten. Trots att projektet redan från starten haft en framgångsrik spridning har det varit svårt att nå ut
till två målgrupper: etablerade yngre och nyetablerade äldre. Projektet har under uppstarten arbetat med
riktad kommunikation för att nå ut till nya deltagare, dels tidigare nämnda målgrupper men även deltagare i
allmänhet.
I projektet har vi sedan augusti arrangerat fyra uppskattade matchningsträffar, där 16 par har fått möjlighet
att lära känna varandra. På matchningsträffarna presenterar vi projektet och Föreningen Midsommargården,
samt gör engagerande lekar och övningar. Deltagarna får möjlighet att lära känna sin MedVän samt får veta
vilka gemensamma intressen de har och varför de har matchats.

Vi har tät kontakt med vänparen och gör det tydligt att de alltid kan kontakta oss vid eventuella frågor, om
de upplever att matchningen inte fungerar eller om personen en är matchad med inte är lika engagerad som
en själv.
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Deltagare som upplever att matchningen inte fungerar
erbjuds möjlighet att matchas om med en ny MedVän.
Vi gör det även tydligt att deltagarna kan kontakta oss
om de har förslag på aktiviteter de skulle vilja göra i
projektet. Personalen på Midsommargården arbetar
aktivt för att bygga upp ett genuint förtroende så att
deltagarna vågar vara ärliga kring det som fungerar
både bra och mindre bra.

Aktiviteter i projektet
I projektet ebjuder vi vänparen och familjerna
möjlighet att delta i minst 20 aktiviteter varje år. Syftet
med aktiviteterna är att öka möjligheten för
deltagarna att träffas, lära känna varandra, vidga sina
nätverk och uppleva Stockholm tillsammans. Vi
kommer erbjuda en bredd av sociala aktiviteter med
fokus på kultur. Under starten av projektet har vi
erbjudit fyra aktiviteter.

Höstens Aktiviteter
5 november - Cirkusföreställningen Breaking point

MedVän i siffror

på Kulturhuset Stadsteatern

Etablerade i Sverige

25 november - Dansföreställningen Snövit på

Nyetablerade i Sverige

40 st

Dansens hus

Totalt

84 st

7 december - Gålöstiftelsens Julkonsert i

Matchade par

15 st par

Storkyrkan

Matchade men inte i processen

6 st par

44 st

12 december - Cirkusföreställningen Knekke Greine
i Gläntan

Tillsammans fick vi uppleva den akrobatiska
föreställningen Breaking Point. Kvällen bjöd på
storslagna trick, som att cykla på en lina av
papper och publiken fick hjälpa till att skapa
cirkusredskap. Deltagarna tyckte att
föreställningen var rolig men lite konstig. En annan
grupp MedVänner fick uppleva
dansföreställningen Snövit. Föreställningen
beskrivs som “En kamp mot ålderdom, en kamp för
att bli älskad, en kamp mot ensamhet, en kamp
mot psykisk ohälsa.”

I föreställningen Knekke Greine fick MedVännerna
följa med på en skogspromenad - en
engagerande kärleksförklaring till naturen i

“Det var jättekul att få se Snövit

akrobatisk utklädnad. Vi har även fått uppleva en

tillsammans med MedVännen och de

stämningsfull julkonsert tillsammans.

andra så stort tack. Jag är ganska säker
på att alla gillade föreställningen.”
EN AV MEDVÄNNERNA I
PROJEKTET
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- Tidiga Insatser för Asylsökande, TIA
TIA - hälsofrämjande aktiviteter för personer i asylprocess. Även detta år fick Föreningen Midsommargården
stöd från Länsstyrelsen i Stockholm för att att verka för att vuxna asylsökande ska bli en del av samhället och
kulturlivet, etablera nya nätverk, samt få praktiska kunskaper och färdigheter som kan vara till nytta inom
landets gränser, internationellt, i det privata livet, samt i arbetslivet. Målet var att stärka den asylsökandes
etablering i samhället och motverka isolering och ohälsa. Trots svårigheter under pandemin har vi kunnat
genomföra många aktiviteter och nå vuxna asylsökande till våra aktiviteter

Med stödet har vi under året genomfört nedanstående:
2 simskolor för kvinnor
1 simskola, påbyggnadskurs för kvinnor
5 simskolor för barn tillsammans med Rädda Barnen
3 simskolor för vuxna tillsammans med Rädda Barnen
4 cykelskolor
Gitarrkurser på StudioUng
Musikproduktionskurser på StudioUng
Street Art på StudioUng
Kreativt Språkkafé på Rosa Stationen Telefonplan,
inomhus och utomhus
Kultur och picknick vid 5 tillfällen

Verksamheterna på StudioUng och Rosa Stationen Telefonplan går att läsa om under respektive verksamhets rubrik.

Simskola
Under juli och augusti anordnade vi, i samarbete med Rädda Barnen, simskola med lärare från
Stockholmspolisens IF Simförening. Under en vecka i juli kunde barn mellan 4–13 år gå på simskola. Totalt gav
vi fem simskolor på Eriksdalsbadet varje dag. Badet skänkte badkläder till de barn som saknade. Första
veckan i augusti höll vi tre simskolor för vuxna i utomhusbadet Hägerstensbadet. Dessa simskolor var både för
män/pojkar och kvinnor/flickor.

Trötta ledare och glada barn sammanfattade veckan i juli med ett energifyllt kaos första dagen som
utvecklades till hjälpsamhet, fokus och glädje de följande dagarna. Vi imponerades särskilt av en
sjubarnsförälder som ensam fick med sig alla sina barn, inklusive ett rullstolsburet, som kunde delta tack vare
en resursperson.

Cykelskola
Under året arrangerade vi fyra cykelkurser. Två i slutet av maj och
början av juni, en i augusti och en i oktober. Utöver cykelträning fick
deltagarna grundläggande kunskaper i trafikregler, trafiksäkerhet och
enklare reparation. Majoriteten av deltagarna lärde sig att cykla så
pass bra att de efter kursen kunde fortsätta träna själva. Under
kurserna hyrde vi cyklar från Tellus Cykel i Midsommarkransen och i
slutet av oktober fick vi möjlighet att köpa loss dessa cyklar. Tack vara
detta är vi nu ägare av sju Sjösala 26 tums damcyklar.
Midsommargårdens vaktmästare Jörgen har iordningställt ett nytt förråd
i fastigheten för våra nyförvärv.
Många deltagare uttryckte att de gick kursen för att ha möjlighet att cykla tillsammans med sina barn
och/eller att kunna cykla till- eller inom jobbet. En undersköterska inom äldrevården hade en förhoppning om
att kunna arbeta inom hemtjänsten om hon lärde sig cykla. Flera deltagare talade om behovet att kunna få
vardagsmotion och ta cykel istället för att åka kollektivt.
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Kultur och picknick

lördag 5 juni

Under fem lördagar tog vi med oss filtar och

Konst och picknick i Västertorp

picknickkorgar och begav oss ut i vårt närområde

Träffa Lisa Öberg, tidigare anställd på Stadsmuseet. Vi tittar

tillsammans med asylsökande familjer. Vi firade in

på skulpturerna och konsten i Västertorp.

sommaren och lärde känna varandra genom

Lördag 12 juni

gemensamma kulturupplevelse och picknick.

Saftkokning och picknick i Midsommarkransen
Träffa Anna Moissidou, svenskläraren som kan vår natur! Vi

Syftet med Kultur och picknick var att låta deltagarna

plockar fläder och lär oss koka saft på en blomma.

ta del av kultur och dela en picknick tillsammans,

lördag 19 juni och 3 juli

samtidigt som de gavs möjlighet att lära känna

Picknick och samtal i det gröna i Örnsberg.

områdets miljöer och platser bättre och få mer kunskap

RFSU Stockholm finns på plats för att prata om hälsa,

om närområdet. Vi tror att det är viktigt för den lokala

relationer och kroppen. Vilka rättigheter har en i Sverige och
vart i vården kan en vända sig med frågor om sexuell hälsa?

förankringen och för att kunna skapa en hemkänsla och
tillhörighet. Behovet av verksamheten var stor och vi vi
bidrog till bättre lokalkännedom för de nya söderortsbor

lördag 10 Juli
Afro-beat och picknick i Teaterparken, Telefonplan.

som deltog.
Genom våra TIA-insatserna har vi gett asylsökande ett
socialt sammanhang, om än begränsat just detta år,

Under året har vi också bjudit in asylsökande barnfamiljer

samt erbjudit verksamheter och kurser där deltagarna

till olika kulturupplevelser i samarbete med

kunnat utveckla den egna självkänslan och den nya
identiteten i ett för dem nytt land. Vi har bidragit till

Dansistan/Cirkusistan.

6/6 Dansföreställningen Bakverk och tårta på torget

välbefinnande och en bättre psykisk hälsa och gett

utanför Midsommargården

asylsökande vuxna chans att utveckla viktiga

10/8 Cirkusföreställningen Knekke Greine i Gläntan

färdigheter såsom cykling, simning och

14/11 Cirkusföreställningen Red Hot Condition på
MIdsommargården

programmering. Aktiviteterna bidrar till en bättre

12/12 Cirkusföreställningen Knekke Greine igen, men

hälsa, samt ger möjlighet att söka arbete där

den här gången i vinterskrud

färdigheterna är nödvändiga.

Föreningen Midsommargården har beviljats nya medel från Länsstyrelsen i Stockholm för att fortsätta utveckla
insatsen även 2022. Detta gör att vi kan vidareutveckla det arbete vi gjort under året och nå ännu fler.

Förhoppningen är att vi under 2022 ska kunna öppna upp verksamheten på plats på Midsommargården
ordentligt igen och hitta tillbaka till alla de möten och det nätverksbyggande som sker mellan människor under
våra aktiviteter. Detta har varit svårt att få till under året då vi behövt begränsa antalet deltagare i samtliga
aktiviteter. En lärdom av pandemin är att våra mötesplatser behövs för att mildra den psykiska ohälsan som kan
drabba människor i asylprocessen, i ett nytt land eller med de tillfälliga uppehållstillstånd som många
asylsökande får. Även etablerade deltagare och volontärer menar att mötesplatsen ger ett socialt
sammanhang som är viktigt för hälsan.

Samarbeten & nätverkande
Föreningen Midsommargården verkar aktivt för att nätverka och samarbeta med många olika aktörer. Ett
arbete som ständigt pågår är att skapa kontakter och nätverka med andra föreningar och ideella
organisationer, professionella kulturaktörer, företagare, med volontärer samt med boende i närområdet. Vi är
oerhört glada över alla samarbeten som under året har gett oss möjligheten att bjuda in både stora och små
med olika bakgrund och från olika delar av världen till unika och professionella kulturupplevelser. För att nå
målet att vara en plattform för engagemang och samhällskraft arbetar föreningen också aktivt för att skapa
förutsättningar för ideella organisationer att verka i huset.
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- Refugees Welcome Stockholm
Rosa Stationen Telefonplan är en verksamhet som breder ut sig och
tar plats. Föreningen tog kontakt med Refugees Welcome
Stockholm hösten 2016 och de båda föreningarna inledde då ett
samarbete. Under året har vi gemensamt haft verksamhet tio
gånger varje månad och verksamheten är känd bland vår målgrupp
och i närområdet. Rosa Stationen Telefonplan är en angelägen
verksamhet som räknas och gör skillnad!

Rosa Stationen Telefonplan är en mötesplats för inkludering med en vision om att erbjuda en social och trygg
plats där människor oavsett status eller födelseland, trivs, träffar nya vänner, vidgar sina kontaktnät, bildar sig,
erbjuds hjälp med vardagliga problem och om det behövs får juridisk hjälp med asylprocessen. På Rosa
Stationen Telefonplan blir vi snabbt bekanta med varandra, och den sociala mötesplatsens styrka är något
alla involverade lyfter som huvudskälet till varför de återkommer.

Tisdagarnas verksamhet drivs av Refugees Welcome Stockholm, programmeringen på onsdagar är ett lika
samarbete och söndagarnas kulturprogram planeras och genomförs av Föreningen Midsommargården, medan
Refugees Welcome Stockholm bidrar med volontärerna. Allt från aktiviteter, upplevelser, undervisning,
rådgivning och fika är kostnadsfritt. Föreningen Midsommargården bidrar med lokalerna.

Språkmöten och juridisk rådgivning
Under ett vanligt år kommer människor i olika åldrar, från hela världen till verksamheten
under tisdagarna och tar del av svenskundervisning, juridisk rådgivning,
samhällsvägledning, CV-hjälp, läxhjälp och språk- och brädspelscafé. För vuxna
deltagare med barn har vi även erbjudit barnpassning där volontärer ansvarat för olika
kreativa aktiviteter. Under större delen av detta år har dock verksamheten varit stängd.
Endast den juridiska rådgivningen har varit öppen via e-post och telefon. Först i oktober

öppnade verksamheten igen, men i liten skala med endast juridisk rådgivning, språkkafé och samhällsvägledning.
Behovet av att träffas socialt var stort under hela året då många kände sig isolerade under pandemin, men oro
bland volontärerna och svårigheter med att hålla öppet och samtidigt följa riktlinjer och rekommendationer gjorde
att vi, trots stort behov, valde att hålla verksamheten stängd under många månader.

Programmering
Programmeringen höll inledningsvis stängt under våren, men i mars packade vi ner
datorerna i väskor och flyttade undervisningen till ett genomgångsboende i norra
Stockholm. Totalt deltog 20 unga vuxna, som samtliga fått avslag på sin asylansökan.
Refugees Welcome Stockholms ordförande och två lärare åkte varje vecka till boendet
för att undervisa i programmering, väcka ett intresse och, om än bara för ett par
timmar, skingra deltagarnas tankar. Förhoppningsvis lyckades vi väcka intresset för
programmering och dess möjligheter till framtida jobb på den internationella arbetsmarknaden. Från september
öppnade programmeringen som vanligt på Midsommargården igen.

Programmeringens fem lärare engagerar sig alla ideellt och har arbetat eller arbetar inom olika områden med
programmering, både för stora internationella företag och mindre svenska företag. Lärarna förberedde lektioner
som utmanade deltagarna att både fördjupa och repetera redan lärd kunskap. Då lektionerna var lärartäta fanns
alltid individuell hjälp för nya deltagare. Genom att sänka ribban och erbjuda människor med olika kunskapsnivåer
en kurs i programmering är vårt mål att väcka intresset till den grad att deltagarna kan fortsätta
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studera programmering och öka chansen för arbete i framtiden. Programmering är en internationellt gångbar
kunskap som kan vara viktig för människor med tillfälliga uppehållstillstånd samt asylsökande, då de kan
fortsätta sin utbildning världen över. Programmering är också bra för dem som får uppehållstillstånd i Sverige
och ska ta sig in på den svenska arbetsmarknaden.

Två projektledare, en från Föreningen Midsommargården och en från Refugees Welcome Stockholm samt
kursens huvudlärare, såg till att de praktiska förutsättningarna fanns, lockade nya deltagare och stöttade
lärarna med kursutveckling. Inför 2022 kommer vi utveckla kursen kvalitativt genom ett nytt namn, samt delvis
skapa ett nytt upplägg och nya verktyg. Vi hoppas nå fler deltagare, samt skapa mer kontinuitet genom att
deltagarna deltar samtliga tillfällen under en termin.

Kultursöndag
Kultursöndag erbjuder en plats för människor att träffas, pröva och uppleva olika
konstformer, fika eller gå en kurs. Det är en intim, trygg och nyfiken verksamhet som
betyder mycket för dem som deltar. Tillsammans skapar vi möten, gemensamma
upplevelser och berättelser.

Kultursöndag erbjuder kulturprogram där vi tar del av olika konstformer och tar igen

oss i det kreativa språkkafét. Genom gemensamma kulturupplevelser och deltagande i olika aktiviteter, får vi
uppslag till samtalsämnen i det kreativa språkkafét. Där kan deltagare öva sin svenska, men också föra samtal
över olika gränser, lära av varandra och utbyta erfarenheter. Söndagarnas program uppmuntrar även till
delaktighet och ger chans att ta aktiv del av kulturutbudet i staden samt att få tycka, tänka och formulera
åsikter om upplevelsen i samtalen efteråt. Kultursöndagarna finansieras delvis genom stöd från Stiftelsen
Kronprinsessan Margaretas Minnesfond.

Vårens Kultursöndagar
Under våren anpassade vi verksamheten efter pandemin. Det kreativa språkkafét blev kreativa
språkpromenader och de sceniska inslaget digitala livesändningar.

Idén med kreativa språkpromenader istället för att träffas inomhus under Kultursöndagarna, utvecklades till ett
vinnande koncept. När vi promenerade runt i Midsommarkransen, Hägerstensåsen och Örnsberg användes
parkbänkar och amfiteatrar för skapande samtidigt som vi fick vara ute och röra på oss. Stärkande för både
knopp, kropp och själ! Under promenaderna ägnade vi oss bland annat åt jonglering, poesiskrivning, teckning
och träning. De volontärer och deltagare som följde med var alla överväldigande positiva till initiativet, likaså
våra workshopledare som galant bytte bekväma inomhusmiljöer till parkbänkar.

Program – Kreativa språkpromenader på Rosa Stationen Telefonplan
Kärleksvägen - Vi lär känna varandra under en promenad.
Vintervägen - Promenad i Vinterviken och utomhusträning med Hej Främling.
14 mars: Teckna längst med vägen - Teckna med streetartkonstnären Nabil Dorbane.
28 mars: Poesi längs med vägen - Skriv med librettist Sophie Helsing. Träna utomhus med Hej Främling samt påskjakt
11 april: Ändrat program: Cirkus längst med vägen ersätter "Akrobatik längs med vägen" - Vi träffar Elin och Anna
14 februari:

28 februari:

från Clowner utan gränser och låter oss häpnas och roas under vår promenad med prova-på clown.
25 april: Ändrat program:

Poesi längs med vägen ersätter "Historia längs med vägen" - Skriv med librettist Sophie

Helsing samt träna utomhus med Hej Främling.
9 maj: Ändrat program:

Samtal längs med vägen ersätter "Bland blommor och bin" med RFSU. Vi väntar regn, men

promenerar ändå. För promenaden har vi förberett olika ämnen att samtala om.
23 maj:
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Rosakampen - En klassisk femkamp med en modern tvist.

I samarbete med Musikcentrum Öst och Danscentrum Sverige, med stöd från Musikverket, gav vi en serie
livestreamade kultursöndagar. Vi skapade ett digitalt “vardagsrum” där besökarna mötte musiker och
scenkonstnärer, livechattade med både dem och med oss arrangörer på svenska, engelska, franska, arabiska
och farsi och framförallt upplevde några magiska ögonblick av musik och scenkonst i världsklass.
Midsommargårdens konstnärliga- och pedagogiska koordinator Anna ledde samtal med artisterna på scenen.
Upplevelsen blev intima konserter där tittarna kom nära artisterna trots att konserterna livesändes digitalt.
Under Kulturnatten i april var vår livesändning en del av stadens program. Vårt ”vardagsrum” blev ett fint
bidrag för att tillgängliggöra kultur för stockholmarna under kulturnatten.

PROGRAM - Musik, dans och cirkus på Rosa Stationen Telefonplan
28 mars - Zakhrafat
Två musiker med skilda bakgrunder möts i en gemensam musikvärld. Som en inre resa blir deras lekfulla
konversation ett intrikat ornament av komp och melodi. Välkommen att sjunka in i en ny värld av svensk
follkmusik och mellanösterns tonalitet där harmoniken skapas av två verkliga mästarmusiker på slagverk
och det utsökt vackert klingande stränginstrumentet qanun.

Feras Charestan är en av världens mest betydande artister på qanun och har spelat med såväl artister
som Fairuz, Marcel Khalifeh and Ziad Rahbany som internationella symfoniorkestrar. Han har en master vid
Kungliga Musikhögskolan i Stockholm. Mårten Hillbom (SE) tillhör de mest lovande unga musikerna i
Sverige och bygger fantasifulla ljudlandskap med slagverk och stämda klockor.

24 april (Kulturnatt Stockholm), Lamine Cissokho & Fanta Yayo
Lamine Cissokho är en fenomenal musiker men också en scenpersonlighet utan motstycke. Kanske inte så
märkligt eftersom han härstammar från den västafrikanska griot-traditionen som sedan 1400-talet
förmedlat berättelser, historier och myter i en muntlig och musikalisk tradition. Lamine tillhör de stora
koraspelarna (Koran är ett afrikanskt stränginstrument släkt med harpa och luta) och har utvecklat sin
musik mot nya genrer - inte minst afro-jazz och modern elektronik. Lamine turnerar regelbundet över hela
världen både solo och i en rad samarbeten med svenska och internationella musiker.
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Samarbetet med sångerskan Fanta Yayo har skapat en fantastisk match av scenisk karisma och en
parallell gren av den västafrikanska musiktraditionen. Fanta som är född i Conakry, Guinea kom till
Sverige i början av 2000-talet och har tidigare varit sångerska i bandet Tamala. Hon har dessutom
turnerat med band som Mamady Keita Jr och Seckou Keita och är liksom Lamine fötts in i sången och
dansen som en del av griot-traditionen.

23 maj, Liliana Zavala & Diva Cruz – Skräpitas
Liliana Zavala och Diva Cruz med ursprung i Argentina respektive Colombia träffades i Sverige genom
musiken och har blivit en exceptionellt framgångsrik slagverksduo som setts på de allra största
internationella scenerna som Coachella, Roskilde och Way Out West - bland annat i kritikerrosade bandet
Fever Ray. I den intima Skräpitas går de djupt och kärleksfullt ner i sina musikaliska traditioner och bygger
en humoristisk och interaktiv föreställning med ett livsviktigt uppdrag att rädda världen. Skräpitas är en
avslappnad familjeföreställning med traditionella sånger, snack och lekramsor för alla åldrar. Publiken,
som lär sig värna om miljön och om rytmer från Latinamerika, har samtidigt goda möjligheter att addera
något till svänget från soffa eller sovrum.

Språkpromenaderna lockade i snitt 25 deltagare per gång, tillfället då vi erbjöd Cirkus längs med vägen med
Clowner utan gränser lockade över 50 deltagare. Dåvarande restriktioner gjorde att vi delade upp oss i
mindre grupper som promenerade med ordentligt avstånd till nästa grupp.

En omvälvande upplevelse, som många uttryckte sin tacksamhet över, var poesiworkshoppen med Sophie
Helsing. Deltagarna läste upp sin poesi på sitt modersmål, poesi som de skrivit i den park vi var i utifrån teman
som kärlek, barn och frihet. Några deltagare översatte spontant poesin från olika språk till svenska och tvärtom
och deltagarna fick ta del av varandras röster och tankar.

De digitala livesändningarna var en stor utmaning för oss, men med intern utbildning samt tydlig
arbetsfördelning och struktur, genomförde vi tre livesändningar av hög kvalité och genomslagskraft. En av
utmaningarna var att nå nya asylsökande och nyetablerade, vilket vi endast lyckades med i mindre skala. Vi
nådde däremot våra gamla deltagare, samt en publik av etablerade svenskar, som fick kunskap om vår
verksamhet genom livesändningarna.

Höstens kultursöndagar
Under hösten öppnade vi den fysiska mötesplatsen igen med åtta träffar. I det Kreativa Språkkafét arbetade
systrarna och konstnärerna Shamiran och Atorina Adam med kollektivt skapande.

Shamirans och Atorinas arbete bygger ofta på tradition och samtid. Deras passion ligger i arbetet kring
mångfald och inkludering och båda jobbar för och med dessa frågor i sitt konstnärskap och pedagogiska
arbete. Genom sin kunskap i hantverk och konst vill de frambringa rum och frihet i skapande och öppna upp
för att kreativitet ska vara tillgängligt för alla. Systrarna är del av det konstnärsdrivna kollektivet Detroit
Stockholm som tror starkt på den kollektiva kraften och på syftet med det kreativa pedagogiska arbetet - att
forma förutsättningar för deltagarna att känna frihet och lust i det egna skapandet.

Tillsammans med deltagarna skapade Shamiran och Atorina med textil, hönsnät, tryck och broderi, ett
gemensamt konstverk, med fokus på samtalet kring konsten och livet. Genom att systrarna anlitades en längre
period lärde de känna deltagarna och kunde återkomma till samtalsämnen, följa med i utvecklingen och
gemensamt med deltagarna skapa förutsättning för en djupare förståelse för varandra, trots olikheter.
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Tillsammans med Musikcentrum Öst och Danscentrum Sverige
bjöd vi in till ett finstämt, röjigt och minnesvärt kulturprogram
som en del av våra kultursöndagar även under hösten, men nu
live på Midsommargården. Efter konserterna/föreställningarna
samtalade vi med artisterna om konsten och livet. Med samma
upplägg som under vårens livesändningar, hade vi flera
volontärer på plats som kunde översätta samtalen. Både
artister och deltagare visade uppskattning för samtalen som
kretsade kring konst, att utöva konst, minnen och berättelser.
Höstens söndagar bjöd på omtumlande upplevelser, dels för
att vi längtat efter kultur, dels för att vi fick träffa varandra
igen.

”Jag har aldrig sett dans i hela mitt liv. Det var
mycket underbart”
DELTAGARE I 30/40-ÅRSÅLDERN
EFTER FÖRESTÄLLNINGEN MED
SOFIA CASTRO OCH LOTTA
GAHRTON

PROGRAM - Musik, dans och cirkus på Rosa StationenTelefonplan
28 augusti - Aida Jabbari
Röst är det som återstår. Tonsättningar av Forough Farrokhzad & Karin Boye smälter samman persisk och svensk
poesi med ett bultande hjärta.

2 september - Süperstar Orkestar

1

Balkanparty i fullt dagsljus. 8-mannabandet låter som hundra och svänger som tusen. Glödhet romsk partymusik.

26 september - Romeo och Julia kören
Hisnande resa till renässansen. Virvlande kjolar och lekfull musik med sång och luta blir en musikalisk
totalupplevelse.

10 augusti - Trio el Gancho
Jonathan Bondesson, Kim Persson & Mukryan Abubakr.
Heta flamencorytmer, fäbodoftande polskor, och vackra kurdiska visor i mäktig musikmix.

24 augusti - Anne Kalmering & Miriam Oldenburg
Hyperkarismatiska musiker på sång & dragspel. Intensiv klezmer, jiddischsånger, östeuropeisk partymusk, och
sånger skrivna under förintelsen.

7 november - Lotta Gharton & Sofia Castro
Två danssolon. Ghartons solo med stråk av stillsam humor och mänskligt vemod till Bachs Goldbergvariationer
möter fragment ur omskakande Pul So med avstamp i hjärtats livgivande slag.

21 november - Symbio
Johannes Geworkian Hellman och Larsemil Öjeberget.
Vevlira och dragspel skapar minimalistiskt groove och stor konst över alla gränser.

5 december - Ghostcube
Handgjorda skulpturer rör sig som en fågelflock och sammankopplas till abstrakt arkitektur.
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Under höstens verksamhet var deltagartappet märkbart, likaså att flera av de äldre volontärerna inte längre
hade möjlighet att bidra. Vi samlade ca 25-30 deltagare vid varje tillfälle. Den 21 november höll Clowner utan
Gränser familjecirkus för två genomgångsboenden, då samlades cirka 40 barn och 20 vuxna. Då pandemin
fått verksamheten att stanna upp och äldre deltagare och volontärer att gå vidare, behöver vi återigen
bygga upp en volontärgrupp inför 2022.

Fyll På
Fyll på är en föreläsningsserie där vi fyller på med kunskap,
inspiration och nya nätverk. Vi bjuder in till samtal och delar
våra tankar och erfarenheter. Vi lär av varandra och blir
starkare tillsammans. Fyll på vänder sig till personer som
arbetar i en ideell förening eller har ett ideellt engagemang.
Fyll på är ett samarbete mellan Föreningen Midsommargården
och Refugees Welcome Stockholm.

I slutet av året genomförde vi vår första Fyll på-kväll. Temat för
kvällen var Maktposition i olika roller - Vem är jag i relation till
de jag möter? Isabell Hedling och Fatema Vanat som arbetar
som utvecklingsledare på enheten Social mobilisering inom
Stockholm Stadsmission bjöd in till samtal om makt utifrån att
möta och bemöta personer som lever i social utsatthet.

Syftet med kvällen var att förstå och diskutera vilka roller vi intar i relation till andra personer och hur det
påverkar vår egen maktposition. Vi gick bland annat in i begrepp som möjliggörare och hjälpare. Det var en
intressant och givande kväll, deltagarna kände sig både stärkta och påfyllda när kvällen var slut.

- Musikcentrum Öst
Utöver Musik, dans och cirkus på Rosa Stationen Telefonplan har vi samarbetat med Musikcentrum Öst kring
Efterhäng - mat, mys och musik i tiden mellan hämtning och läggning. Musikcentrum Öst har plockat fram sina
bästa artister för åldersgruppen två till sex år och skapat konsertserien Efterhäng. För att göra det enkelt för
barnfamiljer ligger konserterna klockan 16.30 på vardagar och i anslutning till konserterna går det att köpa
mellis för en billig peng och hänga och ta det lugnt en stund innan konserterna börjar.

Under hösten erbjöd vi Efterhäng vid fyra tillfällen. På grund av rådande restriktioner sålde vi inget mellis innan
föreställningarna och vi hade inte heller öppet för häng och mys innan. Dörrarna öppnar 10 minuter innan
föreställningarna började.

PROGRAM - Efterhäng
9 september - Under ett rabarberblad
Medryckande, roligt och innerligt med Anja Bigrell

6 oktober - Pling, Tuut, Ta-ria Takata
Smattrande rytmer och rymliga känslor med flamenco-drottningen Pia del Norte

10 november - Mekaniska orkestern
Flams, stepp och finurligt jazz-sväng med Micaela Gustafsson och dockorkestern

8/12 Brahms på cykel
Beatbox och musik på cyklar, skidor och vinglas med Varieté Velociped
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Efterhäng är ett samarbete mellan Musikcentrum Öst, Föreningen Midsommargården, Vällingby Folkets Hus,
Spånga Folkan, Folkkulturcentrum i Hjorthagen, Folkets Hus i Bagarmossen och Föreningen ViGör på Biograf
Sländan. Efterhäng sker med stöd av Stockholms stad och Botkyrka kommun.

- Clowner utan Gränser
Clowner utan Gränser är en ideell förening vars kärna är tron på att
skratt, glädje och kultur gör världen till en hoppfullare och fredligare
plats. Under året har vi samarbetet med Clowner utan gränser i flera
olika sammanhang.

Under lördagarna från början av mars till slutet av maj bjöd vi
tillsammans in våra nyetablerade grannar och deras startvänner
(vänfamiljer) till familjecirkus. Elin Jonzon och Anna Aro har gjort flera
projekt med Clowner utan Gränser och är erfarna pedagoger och
artister med stor vana av att arbeta med både barn och unga. Anna
och Elin jonglerade, balanserade och lekte med deltagarna under
mycket skratt och gemenskap. De första gångerna var vi inne i vår
stora sal, men när det blev varmare flyttade vi ut i solen och gräset i
närheten av genomgångsboendet på Personnevägen där många av
deltagarna bor. Deltagarantalet ökade markant när vi var i närheten
av boendet.

Vid två tillfällen under våren höll Elin och Anna också i prova-påcirkus i anslutning till våra språkpromenader. Den första gången var
det utanför boendet och den andra gången på Telefonplans torg där
vi hade sommaravsliutning och 6 junifirasnde med cirkus, bok- och
sticklingbyte och dansföreställningar. Under våren hade vi också en
kurs med Clowner utan gränser på StudioUng varje vecka.

Vid tre tillfällen under våren och sommaren bjöd Clowner utan
gränser in en utsatt målgrupp för att se en clownföreställning hos oss
på Midsommargården.

EN STUND AV SKRATT OCH LEK TILLSAMMANS KAN GÖRA ATT BÅDE BARN OCH VUXNA FÅR NY KRAFT
I slutet av november bjöd vi tillsammans in familjer från ett genomgångsboende i Bromma som nyligen kommit
från Afghanistan samt de familjer från genomgångsboendet i Hägersten som vi träffat många gånger tidigare
till en förmiddag med familjecirkus. Det var en smått kaotisk tillställning då vi inte var förberedda på att det
skulle komma så många barn utan sina nära vuxna, men tack vare ett bra samarbete och lösningsfokuserade
pedagoger och personal, blev det trots allt en rolig upplevelse för barnen och en dag som bjöd på mycket
skratt och glädje.

- Dansistan/Cirkusistan
Dansistan/Cirkusistan är ett arrangörsnätverk av scener i Stockholms stad och län samt Uppsala, som visar
dans och cirkus för den unga publiken. Midsommargården är en av scenerna i nätverket.

CirkusMania
Midsommargården skulle, i samarbete Dansistan/Cirkusistan, ha varit en del av cirkusfestivalen CirkusMania i
februari men tyvärr blev detta inställt på grund av pandemin. Nalle Clown skulle ha spelat föreställningen Nalle

31

Clown har fjärilar i magen för förskolebarn i vår stora sal, men föreställningen lyttade ut och spelades istället
på några förskolegårdar i närområdet. Nalle Clown skulle också ha haft en föreställning för allmänheten under
festivalen, men denna blev framflyttad och visades istället under MIdsommargårdens 75-års jubileum.

6 junifirande med dansföreställningen Bakverk
Med dansföreställningen Bakverk firade vi 6 juni och sommaren. Föreställningen Bakverk, med dikter av Lina
Ekdahl, skapades av Dansgruppen Agnes och hade premiär 1999. Nu, mer än 20 år senare, sätter JELNEK upp
Bakverk igen. Den här gången med nyskriven musik av Magdalena Eriksson. Bakverk underhöll en begränsad
skara barn och vuxna som under en lång period med restriktioner längtat efter att få uppleva dans, musik och
teater igen.

Firandet bjöd också på bytesbord, familjecirkus och tårtkalas på Telefonplans torg. Det var en rolig och varm
sommardag som gav oss mersmak att göra firandet med kulturupplevelser och folkfest just denna dag till en
Midsommargårdentradition.

Knekke Greine
I augusti fick vi uppleva skogsäventyret Knekke
Greine tillsammans med ENT. Artistkompaniet ENT
samlar cirkusartister och musiker från hela
Skandinavien som arbetar med traditionell musik
och samtida cirkus.

Vi fick följa med artisterna på ett skogsäventyr fyllt
av lekfullhet, myter och musik. Föreställningen ägde
rum i Gläntan och publiken hade kläder och skor för
mark och skog. En av föreställningarna var för
allmänheten och en för familjerna i
genomgångsboendet på Personnevägen. Vi var
många som länge efter föreställningarna pratade
om de magiska ögonblicken vi fick uppleva i skogen
tillsamman med varandra och med artisterna.

”Det här vill jag göra varje söndag!"
ETT AV BARNEN SOM SOM VAR MED
OCH UPPLEVDE KNEKKE GREINE

Koreografin
I början av september fick vi besök av det feministiska danskollektivet Johansson Pelargoner och Dans som
visade föreställningen Koreografin vid totalt sex tillfällen under två dagar. Första dagen kom två grupper med
nyetablerade elever från Liljeholmens gymnasium och den andra dagen var det eleverna från Nytida Kung
Saga som fick uppleva Koreografin.

Koreografin är en interaktiv föreställning som bygger på publikens medverkan. Varje deltagare blev guidad
av en röst i hörlurar. Det var inga dansare på scenen utan det var publiken som skapade föreställningen
tillsammans. Deltagarna kunde välja vilket språk rösten i lurarna skulle prata, vilket gjorde att de elever som
ännu inte lärt sig svenska kunde uppleva och ta del av föreställningen på samma villkor som andra.
Johanssons Pelargoner och Dans har varit hos oss på Midsommargården många gånger tidigare och
Koreografin är alltid lika uppskattad.
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Vintercirkus
I vintermörkret i november och december bjöd vi in
till Vintercirkus med två unika cirkusföreställningar:

Red Hot Condition var en nostalgitripp och ett riktigt
energipiller, ingen kunde sitta still och energin i
rummet gick nästan att ta på. Knekke Greine var
annorlunda i vinterkylan, men även den här gången
en unik och häpnadsväckande upplevelse.

- Stockholm stad
Under året har Föreningen Midsommargården inlett många nya samarbeten med aktörer i Stockholms stad.
Projektet MedVän har bidragit till att föreningen nu arbetar över stora delar av staden. Verksamheten är känd
och Föreningen Midsommargården är en viktig aktör i staden. Genom MedVän har vi ett nära samarbete med
Arbetsmarknadsförvaltningen och med Welcome House, där nyanlända kan få stöd under sin första tid i
Stockholm. Under året har vi också arbetat nära Hässelby-Vällingby Stadsdelsförvaltning, Bromma
Stadsdelsförvaltning och Älvsjö-Hägerstens Stadsdelsförvaltning. Genom dessa samarbeten har vi bland annat
nått många av de boende i några av SHIS bostäder.

Integrationspakten
Integrationspakten är Stockholms stads medlemsnätverk för organisationer som vill bidra till en mer
inkluderande arbetsmarknad och stad. Nätverket samlar över 350 stora och små organisationer från privat
näringsliv, civilsamhället och offentlig sektor. Under året har Föreningen Midsommargården blivit en av
organisationerna i nätverket.

Liljeholmens gymnasium
Genom StudioUng samverkar vi mycket med Liljeholmens språkintroduktionsgymnasium. Vi går dit
regelbundet för att informera om verksamheten. Framförallt resurspedagogen, men också lärarna, är glada
att kunna hänvisa sina nyetablerade elever till oss. Skolan ser behovet av en samlingsplats efter skolan, där
ungdomarna både kan utvecklas kreativt och hitta nya vänner. Och vi i vår tur är glada att få nya deltagare
som trivs i vår verksamhet.

Jobbtorg
StudioUng använder främst plattformen Instagram för att informera målgruppen om aktuella aktiviteter hos
oss och för att hålla kontakt med deltagare via meddelandefunktionen. En annan funktion som kontot fyller är
att informera om andra relevanta aktörer som erbjuder verksamhet och aktiviteter som vi vet att våra
deltagare har ett intresse för. En sådan aktör är stadens Jobbtorg. Många av deltagarna på StudioUng vill
komma in på arbetsmarknaden och vi rekommenderar alla som frågar att vända sig till stadens Jobbtorg. Vi
har i dagsläget viss kontakt med jobbtorgen och vi hoppas kunna utöka kontakten och göra mer konkreta
samarbeten framöver.
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Nystartsrapporten
I april presenterades Nystartsrapporten – i skuggan av en pandemi. Hot och möjligheter för kulturlivet i
Stockholm. Rapporten innehåller 21 förslag som ska främja en hållbar och långsiktig framtid för kulturen.
Utredare och rapportförfattare är Eric Sjöström som har intervjuat ett stort antal företrädare från Stockholms
hela kulturliv och Midsommargårdens verksamhetschef Ebba Brusewitz fick vara med och tycka till i rapporten.
Vi är glada över att vi fick bidra med våra tankar och erfarenheter och att Midsommargården är en aktiv aktör
i främjandet av en hållbar och långsiktig framtid för kulturen.

Hägersten-Älvsjö Stadsdelsförvaltning
Under året har föreningen samarbetat med Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltningen på många olika plan. Vi
har fört dialog med olika representanter från förvaltningen och vi har varit med på dialogmöten, allt med syfte
att utveckla samarbetet och verksamhet i närområdet. Föreningen MIdsommargårdens verksamhet fyller en
viktig funktion i området och stödjer och kompletterar stadsdelsnämndens kärnverksamhet och lokala utbud.
Föreningen erbjöd förvaltningen kostnadsfria platser till StudioTeens sommarkollo för barn som
socialsekreterare i stadsdelen bedömde kunde må bra av att delta, men vars vårdnadshavare inte hade
möjlighet att betala deltagaravgiften.

En fredag i början av sommarlovet var StudioUng med på Stadsdelsförvaltningens sommartorg i Liljeholmen. Vi
arrangerade en provisorisk graffitivägg mellan två träd och hyrde ett elverk för att kunna driva DJ-bord och
högtalare. DJ-pedagogen Edward och Street Art-pedagogen Nabil hade workshops tillsammans med
stadsdelens sommarjobbare och förbipasserande på torget.

Telefonplans bibliotek
Eftersom Telefonplans bibliotek och
Midsommargården ligger i samma hus och har
samma ingång samarbetar vi så ofta vi kan kring
olika aktiviteter och event.

Det stora samarbetet under året var när vi
gemensamt firade att Midsommargården och
biblioteket fyllde 75 år. Invigningen av huset var
den 2 november 1946, men vi valde att fira den
30 oktober. Vi slog på stort och bjöd in till kalas
med tårta och kulturupplevelser. Det var en
heldag för stora och små med musik, magi,
lokalhistoria, DJ, clownbesök, skapande, konst,
Street Art, författarsamtal, minnen, vandring,
zumba, tyst disco och mycket mer. Tillsammans
firade vi vår fantastiska 75-åring! Firandet
finansierades delvis med stöd från Stiftelsen
Midsommargården.
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I april skulle vi i samarbete med biblioteket ha haft ett digitalt författarsamtal med filosoferna Folke Tersman
och Torbjörn Tännsjö. De skulle ha samtalat om sin nya bok Folk och vilja: ett försvar av demokratin i vår tid, om
vad som hotar demokratin och - inte minst - om vilka lösningar som behövs för att rädda den.

Samtalet flyttades fram på grund av pandemin och sjukdom, och blev istället av på plats i vår stora sal i
november. Det blev en spännande kväll med en mycket entusiastisk publik som ställde många frågor och
delade med sig av tankar och funderingar.

I mitten av november visade vi, i samarbete med biblioteket, föreställningen Kalevalaskåpet med Teater Slava
för cirka 50 barn mellan fyra och sju år. Föreställningen riktar sig till svensk- och finskspråkiga barn och
biblioteket bjöd in förskolor och skolor med fokus på finskspråkiga barn.

Unga berättar
Under de senaste åren har StudioUng gjort flera samarbeten med Unga berättar som är en verksamhet inom
Kulturskolan i Stockholm. I höstas startade vi ett nytt samarbete med dem, den här gången en kurs i att göra
en musikvideo. Vi bad Lil Kiaw, en av ungdomarna som har spenderar mycket tid i studion med
musikproduktionspedagogen Joel, att välja en av sina låtar så att deltagarna i kursen kunde göra en
musikvideo till låten. Ytterligare 15 deltagare var med i kursen, en del gick in för att lära sig en specifik del av
hantverket och andra hjälpte till med inspiration och som medverkande i videon.

Fernando Illezca, filmskapare och pedagog från Unga berättar, gick i kursens början igenom delar av
musikvideons historia och visade olika traditionella rapvideor. Han gick igenom processen att berätta något
med film som medium. Sedan fick gruppen höra Lil Kiaws låt och brainstorma runt handling till manuset. De
skrev manus och bildmanus, fick lära sig kamerorna och bokade slutligen in en dag för filmning då de
genomförde alla scener de planerat. De fick också lära sig att klippa och redigera film. När allt var klart
visade de den färdiga videon under ett festligt vernissage på Midsommargården. Deltagarna höll tacktal kring
vad de hade fått lära sig och vara med om. De släppte också videon på Youtube.

Flera ungdomar uttryckte intresse för att fortsätta med film och musikvideo specifikt. De har använt sina nya
kunskaper och fortsatt med nya projekt på egen hand, med lite coachning och lånad utrustning från Unga
berättar.

- Nytida Kung Saga
Föreningen Midsommargården delar lokaler med Nytida Kung Saga och har ett nära samarbete med både
gymnasiesärskolan och verksamhetens LSS-fritids. Under året har föreningens verksamhetschef och Kung
Sagas rektor och biträdande rektorer haft regelbundna möten för att löpande stämma av samt gå
igenom- och följa upp gemensamma frågor. I slutet av året 2020 bildade föreningen och Kung Saga en
husgrupp med syfte att utöka och förbättra samarbetet organisationerna mellan. Husgruppen fortsatte ses
under våren och de fokuserade på det som förenar oss och på det vi tycker känns roligt. Samarbetet ska
tillföra ett mervärde för alla som vistas i huset dagligen. Vi är en härlig blandning individer och det ger oss
fantastiska möjligheter att skapa en plats där människor med olika bakgrund och förutsättningar möts,
utvecklas och trivs. Gruppen har tyvärr inte hunnit arbeta med några konkreta aktiviteter, men bara det att
gruppen har haft möten och spånat tillsammans har haft en positiv effekt på samarbetet. Grunden för ett
gott samarbete är att vi har förståelse och respekt för varandras verksamheter och detta har husgruppen
bidragit till. På grund av tidsbrist och personalomsättning har husgruppen tagit en paus, men ambitionen
är att den ska återuppstå under kommande år.

Arbetsplatsförlagt lärande
Under året har fem elever från Kung Saga Gymnasiums nationella program gjort arbetsplatsförlagt
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lärande i vår verksamhet vid 12 tillfällen. Eleverna har varit med och planerat sin praktik och på uppdrag av oss
utfört föreslagna uppgifter. När vi har haft generationszumba har eleverna varit värdar samt inhandlat frukt
och vatten och tagit med detta samt vår beachflagga till Svandammsparken och zumban. Eleverna har tagit
emot deltagarna, serverat frukt och vatten och delat ut flyers. Eleverna har också varit med och zumbat.

Vid ett par tillfällen när vi har haft föreställningar i samarbete med Dansistan/Cirkusistan har eleverna
praktiserat som publikvärdar. De har hjälpt till med förberedelserna inför föreställningarna genom att koka
kaffe, ta fram stolar, servera vatten till artisterna och göra fint i foajén. De har välkomnat publiken och agerat
garderobsvärdar samt tackat publiken efter föreställningarna.

Under våren har också en av eleverna gjort praktik med Midsommargårdens vaktmästare Jörgen. Eleven
behövde lite andra utmaningar än de han kunde få i klassrummet. Han tycker om att ”jobba” och tog gärna på
sig uppdrag där han fick ta i ordentligt. Han hjälpte bland annat till med att bära tunga saker och ställa
iordning och laga möbler. Han var väldigt stolt över sitt uppdrag och han var mycket uppskattad som husets
extra vaktmästare. Eleven tog studenten detta år och avslutade därmed praktiken med oss.

När Kung Sagas studenter firades bjöd Midsommargårdens personal på egenskriven skönsång. Eftersom vii
träffar skolans elever nästan varje dag lär vi känna varandra och självklart vill vi vara med och fira och önska
studenterna lycka till i framtiden.

Koreografin
Den åttonde september fick Kung Sagas elever och personal uppleva dansföreställningen Koreografin i vår
gemensamma stora sal genom föreningens samarbete med Dansistan/Cirkusistan.

Den 3 september firade vi tillsammans husets

Den 29 oktober var det kalas igen, då var det 75-

vaktmästare Jörgen som fyllde 60 år. Alla i huset,

årsjubilaren Midsommargården vi firade. Detta var

både elever och personal, samlades och firade

dagen innan det stora firandet med allmänheten.

med sång, tal, present och tårta.

Under dagen var det tema 40-tal med tidsenliga
kläder, jazzdans, tipspromenad och tårtkalas.
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- Studieförbundet Bilda
Under året har föreningen, precis som tidigare år, samarbetat med Studieförbundet Bilda. Föreningen egen
kursverksamhet och många av våra aktiviteter och kulturprogram arrangeras i samarbete med Bilda.

Bilda har underlättat administrativt genom att ansvara för anmälningar och fakturering av våra kurser i egen
regi. Bilda har också administrerat löneutbetalningarna till föreningens externa pedagoger.

Under början av året skickade föreningen och Bilda in en gemensam projektansökan till Allmänna
Arvsfonden. Vi la ner mycket jobb på ansökan som handlade om bemötande med ett interkulturellt
förhållningssätt. Tyvärr fick vi avslag på ansökan, men arbetet med den har lett till många intressanta och
givande samtal.

- Sveriges hemgårdar
Under året har vi kontinuerligt haft kontakt med de andra nio hemgårdarna i Sverige. Vi har inspirerat
varandra och stöttat varandra i vått och torrt. Eftersom våra organisationer och verksamheter har mycket
gemensamt ställs vi ofta inför liknande utmaningar. Vi har också fortsatt samtalen kring hemgårdarnas roll
idag och hur vi tillsammans kan utveckla och sprida hemgårdstanken och våra verksamheter till fler och nya
målgrupper. I juni och september anordnade vi seniorseglingar med den 100 år gamla skutan Shamrock i
samarbete med hemgården Skeppsholmsgården. Seglingarna var mycket uppskattade och förhoppningsvis
kommer vi fortsätta detta samarbete många år framöver.

- Dans på röda linjen
Dans på röda linjen är ett nätverk som vill öppna upp och länka samman dansplatser för att unga ska få
tillgång till mer dans. Nätverket samordnar workshoppar, events, föreställningar och utbildningar för att
fler unga ska hitta och åka mellan platserna. De professionella danskompanierna och platserna hittar på
så vis också ny publik och nya samarbeten. Föreningen Midsommargården är en av många
organisationer i nätverket.

Dans på röda linjen skapade tillsammans med koreografen Lotta Gahrton en dansfilm till Dansens dag den
29 april. Lotta kallade sin idé Red Alert. I Red Alert blev dansarna längs röda linjen, klädda i rött, en
gemensam varningsklocka i en tid av kriser. I ett kalejdoskop av filmade scener på platser utmed röda linjen,
undersökte vi de utrotningshotade, rödlistade arterna i naturen och konsekvenserna av pandemin - är
dansaren också en utrotningshotad art?
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De dansare som deltog var från olika stadsdelar och kommuner, i olika åldrar och representerade olika
dansstilar. Några hade dans som sitt yrke, för andra var dans en fritidsaktivitet. Det som förenade alla var att de
deltar i eller engagerar sig i en verksamhet som är med i nätverket. Lotta Gahrton träffade grupperna under
covidsäkra former och det mesta filmades utomhus.

Från Midsommargården var två olika dansgrupper med, en grupp från StudioUng och en grupp från
Folkdanslaget Örjansringen som, när det inte är pandemi, dansar regelbundet på Midsommargården. Dansarna
från Örjansringen var mycket engagerade i projektet och uppskattade att få ses och dansa i en annars danslös
tillvaro.

- Asiatiska Filmfestivalen
I november gick den Asiatiska Filmfestivalen av stapeln
och vår stora sal förvandlades till en mysig biosalong.
På vita duken rullade den japanska filmen Around the
table. Det var fullsatt och många i publiken besökte
Midsommargården för första gången. Festivalen
pågick på många olika platser runtom i staden och vi
är glada över att vi fick vara en del av festivalen.

Den 21 december, på årets kortaste dag, firade vi
Kortfilmsdagen i samarbete med Asiatiska
filmfestivalen, Franska Filmfestivalen, Institut Français
de Suède och IFCinéma. Tillsammans presenterade vi
fem exklusiva kortfilmer. Genom samarbetet hyllades
kortfilm och samtidigt främjades kulturellt utbyte.

I programmet ingick fem animerade filmer, textade på
engelska, gjorda med olika visuella stilar. Filmerna
återspeglar det historiska och kulturella arv som de
olika individerna fått med sig från sina hemländer.
Filmerna är skapade av franska regissörer med asiatisk
ursprung eller stark koppling till Asien, eller asiatiska
regissörer som har flyttat eller växt upp i ett
franskspråkigt land (Frankrike och Kanada).

- Sverige Berättar
Under året har vi fortsatt samarbetet med föreningen Sverige Berättar genom det Arvsfondsfinansierade
projektet Sjung mitt liv. Under projektet har pedagoger besökt olika äldreboenden för att sjunga, spela musik
och diskutera textilier från de äldres uppväxt för att få igång deras berättarlust. Berättelserna har
dokumenterats i en podcast som även fungerat som ett kreativt ramverk för projektets manusförfattare och
kompositör. Tillsammans har de vävt ihop ett tiotal nya låtar och ett teatermanus baserade på podcastens
historier. Föreställningen Stockholm blir Stockholm visar upp en palett av de berättelser som kommit fram
under projektets gång. I augusti visades Stockholm blir Stockholm hos oss på MIdsommargården. Våra lokaler
var en perfekt inramning för föreställningen som utspelade sig i Stockholm från 50-talet och framåt.
Föreställningen spelades fyra gånger; genrep, premiär och ytterligare två föreställningar.
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- Konstfack
På sportlovet anordnade vi, i samarbete med Konstfack, ett dagkollo för hantverkssugna ungdomar mellan
13 och 20 år. Emelie Lundin från Konstfacks textilutbildning ledde en tre dagar lång workshop i den
japanska färgningstekniken shibori. I shibori skapas mönster genom att vika tyg på olika sätt innan de
läggs i färgbad. De åtta engagerade deltagare skapade personliga mönster på sjalar, t-shirts och
tygväskor.

- Berättarnätet Öst
I Berättarnätet Öst finns en handfull muntliga berättare som skapar stämningsfulla möten genom att
berätta för varandra och diskutera berättelsernas innehåll. Under hösten bjöd Berättarnätet Öst, i
samarbete med oss på Midsommargården och ABF Stockholm, in till berättarstunder var tredje onsdag på
Midsommargården. Under stunderna lyssnade deltagarna på varandra när de berättade om något en varit
med om, något en hittat på, eller kanske en gammal saga?

- Ensamkommandes Förbund
Ensamkommandes förbund i Stockholm är en förening av unga som är nya i Sverige, för unga som är nya i
Sverige. Under fyra söndagar i oktober och november anordnade Ensamkommandes förbund i Stockholm
träffar i samarbete med oss. Under träffarna kunde deltagarna fika, prata och hänga med vänner och
volontärer. I november flyttade föreningen sin verksamhet till en annan lokal.

- Julmys och mingel
I slutet av året bjöd vi in alla vi samverkat och samarbetat med under året, våra volontärer och pedagoger
och årets bidragsgivare till traditionsenligt julmys med mingel. Genom minglet ville vi tacka och visa vår
uppskattning, alla har på olika sätt bidragit till verksamheten och Midsommargårdens utveckling under
året. Förutom att njuta av ett välfyllt julfikabord kunde våra gäster skapa i textil tillsammans med
StudioUng-pedagogen Sara och njuta av musik framförd av Junior, en av artisterna från StudioUng.
StudioUng-padagogen Edward DJ:ade också med hjälp av deltagarna från StudiuoUngs DJ-kurs. Efter
Juniors framträdande vågade flera andra StudioUngare komma upp på scenen för att sjunga till sina
favoritlåtar. Det var en härlig tillställning som uppskattades av många.

- Nätverk med lokala föreningar och organisationer
I augusti bjöd vi, i samarbete med Röda Korset, in föreningar och organisationer i Hägersten/Älvsjö som
arbetar för inkludering, möten och stöd till nyetablerade och asylsökande till ett möte på
Midsommargården. Syftet med mötet var att samordna våra insatser gentemot nyetablerade och
asylsökande i närområdet. Vi ville också träffas för ett ömsesidigt erfarenhetsutbyte.

Inom stadsdelen pågår många verksamheter och aktiviteter för att stödja människor som nyligen kommit till
Stockholm från andra länder. Det är språkkaféer, läxhjälp, fotboll, simundervisning, olika fritidsaktiviteter,
individuellt stöd, cykelträning, hjälp med utrustning, promenader, kulturaktiviteter med mera. Tillsammans
gör vi ett bra arbete, men vi kan göra det ännu bättre om vi samverkar. Vi kan stötta varandra och fördela
arbetet så att vi når ännu fler.

I nätverket, som hörs och ses regelbundet, är nedanstående föreningen med:
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Föreningen Midsommargården

Framtidståget

FC Söderort

Röda Korset

Rädda Barnen

Ny Gemenskap

Refugees Welcome Stockholm

Hej Främling

Svenska Kyrkan

Starthjälpen

Clowner utan gränser

- Trygga Barnen
Trygga Barnens syfte är att stötta barn och unga som lever i, eller har växt upp i en familj där någon har
problem med missbruk. I slutet av sommarlovet anordnade vi en Street Art workshop med Nabil i samarbete
med Trygga barnen. Workshopen var en av Trygga barnens sommaraktiviteter. Det var en liten grupp som
deltog och de målade både inne på Midsommargården och utomhus.

- C/O Midsommargården
C/O MG är en möjlighet för dem som vill arrangera ett publikt kulturarrangemang på Midsommargården. Vi
tillhandahåller våra väggar, vår scen och/eller våra lokaler kostnadsfritt. En ansöker om att få vara hos oss och
Midsommargårdens programgrupp beslutar.

På grund av pandemin har endast ett arrangemang genomförts inom ramen för konceptet detta år,
Mingelgarderoben som alltid inleder föreningens SWOP. Initiativtagarna och arrangörerna Marit Eriksson och
Anna Hellström förvandlar Midsommargårdens stora sal till ett stort klädbytarevent med fokus på vintagepärlor.
Mingelgarderoben brukar vara en gång på våren och en gång på hösten, men i år kunde de bara genomföra
eventet på hösten.

Kurser på Midsommargården
Kursutbudet på Midsommargården är varierat och förändras löpande. Vi har både kursarrangörer som har
verkat i huset under årtionden och helt nytillkomna. Under våren var många av kurserna inställda pga
pandemin och det har varit svårt för nya kurser att starta. Under hösten satte det fart igen och huset fylldes
åter av både nya och gamla kursdeltagare.

Vi har under året anordnat tre kurser i egen regi:
Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör
Musikproduktionskurs för barn och ungdomar
Viskurs med scenträning
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Vi behövde tyvärr ställa in Midsommargårdens Alla-kan-sjunga-kör under våren, men vi tog igen detta genom
att starta hösten med en efterlängtad körhelg. På lördagen övades det in en repertoar av låtar som på
söndagen framfördes för seniorer på två olika äldreboenden. Det var ett glatt körgäng med cirka 10 personer.
Kören kunde sedan sedan starta och sjunga tillsammans under hela höstterminen. En del vågade inte riktigt
mötas än på grund av av pandemin, men cirka 30 personer var med i höstens kör. Det var många som hade
längtat efter att få mötas och sjunga tillsammans igen. På vår årliga julmarknad, Midsommarglöggen, bjöd
kören på ett härligt, juligt och uppskattat framträdande.

Under året har vi börjat bygga upp StudioTeen, en
kreativ verksamhet för barn och ungdomar i åldrarna
10-15 år. En av aktiviteterna inom detta koncept var
musikproduktionskurs för barn och ungdomar i
åldrarna 10-12 år och 13-15 år. Ledare för kursen var
artisten och musikproducenten Hanna Lindgren.
Kursen gav pepp och kunskap, både för barn som
bara ville testa och för barn som vill fortsätta med
musik även efter kursen. Det var aldrig fler än sex
deltagare per grupp.

Resultat - Musikproduktion för barn och unga
Barnen var överlag nöjda med kursen. Någon ansåg att väntan var lång då Hanna endast kunde arbeta med
en deltagares projekt i taget. Ett annat svar angav att hen ville ha mer tid åt det egna projektet. Barnen var
samtliga glada över att kursen finns och hade främst hittat till oss via sociala medier.

Under tre dagar i juni anordnade vi en sommarkurs i samarbete med visartisten och dramapedagogen Maja
Heurling. Fem deltagare samlades för att öva på att stå på scen och sjunga. Med medveten närvaro, skratt
och mycket egen reflektion fick deltagarna ny input på sitt artisteri.

Under året har vi tillsammans med våra externa kursarrangörer erbjudit ett varierat
utbud av kurser och workshops:

Ensemble Yria
Babyrytmik
Barnrytmik
Barnkör

Marias dansskola
Barndans

Barnkör Telefonerna

Afrodans

Balett barn/ ungdomar
Balett vuxna
Showdans

Josefine Lindstrand

Heini Keipinen

Folkdanslaget Örjansringen
Folkdans

Fia Sjöström
Yoga

ABF
Akvarellmålning

Barnkör Mikrofonerna

Jorun Modén
Författarkurs

Svennes Dansklubb
Buggkurs

Botkyrka Zumba crew
Zumba

Diasmanin Silva
Rumba

Tango 08
Milonga
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Casa Pueblo
Milonga

Rika Nishimura
Japansk calligrafi

StudioTeen, Kreativt Kollo
Under fyra heldagar i juni erbjöd vi 18 barn och unga i åldrarna 11–15 år att prova på kurser i Street Art, DJ och
musikproduktion. Christina Svärdström undervisade i musikproduktion, Nabil i Street Art och Edward i DJkursen.

Anna El Yafi, var barnansvarig och ansvarig för morgonsamlingen då barnen, som var okända för varandra,
fick chans att lära känna varandra, bli sedda och lyssnade på.

Kollot kunde genomföras tack vare stöd från Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning. En tredjedel av platserna
var kostnadsfria för barn vars föräldrar inte hade möjlighet att betala kursavgiften.

Resultat - StudioTeen, Kreativt Kollo
Kollot var uppskattat av både deltagarna och deras vårdnadshavare. Flera vårdnadshavare hörde av sig
spontant och berättade hur deras barn var positivt inställda till kollot och sprudlande när de kom hem. Barnen,
som alla fick svara på en utvärdering, var överlag nöjda med kollot. Att träffa nya vänner var en av de saker
som barnen lyfte - en deltagare var dock besviken över att hen endast träffat tre nya vänner. Den mest
populära kursen var DJ-kursen. Vi vill trots det resultatet fortsätta erbjuda olika kurser, framför allt för att
erbjuda unga chans att pröva på konst och kultur som de annars kanske inte kommer i kontakt med.

Uthyrning & Öppet Hus
Under ett vanligt år, utan pandemi, hyr vi ut våra
lokaler till en mängd olika aktörer. Vi har ett varierat
utbud av lokaler som passar för olika ändamål. I stort
sett alla som hyr Midsommargårdens lokaler är mycket
nöjda. Lokalerna är ändamålsenliga, unika, flexibla och
de andas 40-tal och har mycket charm. Detta år har vi,
av förklarliga skäl, inte kunnat hyra ut våra lokaler så
mycket som vi brukar. Nästan alla bokningar för fest
har blivit avbokade och många kurser och planerade
event har tvingats ställa in. Vi har haft generösa
avbokningsregler och löpande dialog med våra
hyresgäster kring restriktioner och smittläget.

Vi har även detta år försökt vara kreativa och tänka nytt kring lokalernas möjliga användningsområden.
Lokaler som stått tomma har vi hyrt ut som övningsrum för enskilda musiker. Personer som har haft svårt att
spela och repa hemma har kommit till oss och spelat till exempel saxofon och trummor och vår fina flygel har
kunnat nyttjats för övning. Föreningen har, trots pandemin, haft Öppet Hus varje onsdagskväll för besökare
som ville se lokalerna, skriva kontrakt och få information om verksamheten. Genom att regelbundet ha Öppet
hus har vi effektiviserat arbetet kring lokaluthyrningar. Vi har samlat alla frågor och visningar vid ett tillfälle
per vecka, vilket har gjort att både vi och våra hyresgäster sparat tid.
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Band/musiker som har hyrt replokalen:

Övriga verksamheter som har ägt rum
genom vår uthyrningsverksamhet:

Almost Motown
Brännkyrka Brunnsorkester

Enstaka kurser

Latinamerikanskt rockband

Bostadsrättsföreningsmöten

Masangue Maracatu

Partipolitiska möten

Sthlm Pipe Band

Religiösa möten

Bedroom Eyes

Socialdans

Sjung mitt liv-kören

Fester

Ett kvinnligt fyramannaband

Barnkalas

Föräldrar med barn – bildar band ihop

Dopkalas
Övning för enskilda musiker

Besökare i siffror:

Rollerblade-träning
Vokalensemble-övning

Under året har 19 868 personer deltagit i verksamhet
och aktiviteter på plats på Midsommargårtden.
4834 var under våren och 15 034 under hösten.

Internationella folkdansklubben - dans
Poddinspelning i musikstudion
Föreställningar
Guitar geeks - workshop och livepodd-inspelning

3056 personer har deltagit i våra aktiviteter utanför
huset. 1380 var under våren och 1676 under hösten.

Kommunikation & marknadsföring
Våren 2021 tog vid där covidåret 2020 slutade - pandemin hindrade större sammankomster och det
digitala kommunikationsarbetet blev fortsatt en viktig nyckel för att hålla verksamheten, med tillfälliga
fysiska begränsningar, levande. Det blev tydligt att arbetet kring digital kommunikation utvecklats i en
spännande och lärorik riktning för samtliga inblandade och att vi nu kunde fortsätta utveckla den grund och
rutin som byggts upp under pandemins första period. Våren genomsyrades fortsatt av snabba förändringar,
i linje med Folkhälsomyndighetens rekommendationer, och kommunikation blev återigen vår främsta tillgång
att förmedla ändrade förhållanden. Detta gjordes genom kontinuerlig uppdatering av covidinformation på
Midsommargårdens web, reglering av publikantal samt genom att bidra med fortsatt hjälp och stöd i hur vi
respekterar varandra och beter oss i pandemitid.

Ett av vårens största evenemang, Kulturnatt
Stockholm, var även detta år digitalt. Detta blev
ännu en utmanande och lärande process med fint
stöd från Malte Önnestan från föreningens styrelse
och Ragnar Berglindh från Musikcentrum Öst.
Under kulturnatten upprättades en chattfunkton
där vi kunde kommunicera på flera olika språk med
våra digitala besökare. Av 138 deltagande aktörer
under Kulturnatten valdes Midsommargården ut till
att vara av 10 aktörer i kulturnattens digitala
program. Midsommargården fick besök av
Kulturnattens filmteam och därmed streamades vår
kulturnatt både på Midsommargårdens egna
digitala kulturhus och på Kulturnattens plattform.
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Kommunkation i ständig utveckling
Under hösten startades ett övergripande effektiviseringsarbete tillsammans med föreningens styrelse. Detta
arbete, som fortfarande pågår, rör till stor del Midsommargårdens kommunikation och målet är att underlätta
det digitala arbetet. Midsommargårdens web har ett fortsatt förnyelsebehov och tidigare år har fokus varit
att genomlysa och förbättra Midsommargårdens nuvarande hemsida. Det arbetet tog under hösten ett kliv
framåt genom att vi gick igenom hemsidan systematiskt, en ny plattform testades och en modernare hemsida
började arbetas fram och ta form.

Ett nytt fokus på att ta fram bra bildmaterial till verksamheten i stort, samt att dokumentera de större eventen
med professionell systemkamera och erfaren fotograf, etablerades. Med bättre bildmaterial höjs den
övergripande kvalitén utåt, ett högkvalitativt bildarkiv underlättar kommunikationen långsiktigt och kommer till
god användning vid till exempel pressmaterial och arbetet med ny hemsida.

Den grafiska profil som togs fram för flera år
sedan och det formspråk som genomsyrar
Midsommargårdens marknadsmaterial är fortsatt
aktuellt. Hand i hand med att Midsommargården
växer i rask takt, finns ett behov av att låta
Midsommargårdens större verksamheter och
projekt ta för sig mer grafiskt och kommunikativt.
Vår ungdomsverksamhet StudioUng har startat
ett långsiktigt arbete med att förtydliga sin egen
grafiska profil med målet att ta fram ett
formspråk och uttryck som tilltalar StudioUngs
målgrupp. Samma gäller vårt nystartade projekt
MedVän som vill skapa en pigg profil som sticker
ut i mängden. Utmaningen är att hitta en balans
mellan att nå ut till vårt breda spektra av
målgrupper och samtidigt behålla en
övergripande grafisk profil och uttryckssätt i
Midsommargårdens anda. Detta är en process
under utveckling som kommer att landa bra och
under vägen ges utrymme för kreativitet och lust.

Kreativitet på sociala medier
Föreningen Midsommargårdens utveckling innebär att antalet
evenemang veckovis har blivit fler. Detta betyder i sin tur att
marknadsföringen av evenemang och arbetet med att få ut
väsentlig och praktisk information tar mer tid och större plats. I
detta ser vi samtidigt vikten av inte tappa lusten till att ha roligt på
sociala medier och skapa utrymme för kreativitet - både för våra
följares, och vår egen skull. Några exempel på detta har varit att vi
fortsatte vår kampanj “Sprid leenden inte virus” in i 2021. Ett annat
populärt inlägg på våra sociala medier, som nu har blivit ett årligt
inslag, är inlägget på första april. Detta år lurade vi våra följare att
"vi tyvärr inte såg någon framtid för kulturen och att vi därför
beslutat oss för att bygga padelbanor i vår stora sal." Inlägget
skapade både skratt, tillfälliga upprörda känslor och skämskuddar.
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Lagom till vårt populära tomteglänta i
Västbergaskogen startade vi tävlingen “Hitta
tomtarna på torget” som framkallade stort
engagemang bland våra följare.

Midsommargårdens 75-års jubileum, i
samarbete med Telefonplans bibliotek, var det
evenemang där vi lade mest krut på
marknadsföring under året. Evenemanget, vars
program riktade sig till en bred målgrupp, fick
stor spridning på sociala medier och god plats
i media, vilket utmynnade i årets största
besöksantal.
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Ett av Midsommargårdens årliga evenemang, Tomtegläntan, utvecklades detta år med en karta och
tillhörande tävling med syftet att göra vägen till gläntan roligare och öka engagemanget på sociala medier.
Denna karta blev mycket populär, speciellt bland barn, och gav ett tydligt ökat engagemang.
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Föreningen utvecklade det kommunikativa
samarbete med Refugees Welcome
Stockholm kring verksamheten Rosa Stationen
Telefonplan. Målet var att förtydliga
samarbetet visuellt genom att implementera
Midsommargårdens turkosa grafiska profil i
Rosa Stationen Telefonplans tidigare rosa
grafiska profil, som varit i samklang med
Refugees Welcome Stockholm endast. Denna
process mynnade ut i en ny turkosrosa profil
som tydligare visar samarbetet, och som nu
används på samtliga plattformar.

Löpande Kommunikation
Midsommargårdens marknadsföringskanaler är fortsatt webb, kundservice, social media - för att bygga
relationer med nuvarande och framtida besökare, lokalpress, affischering samt att dela ut riktat
tryckmaterial/flyers inför kommande evenemang, ofta under pågående evenemang. Vi lägger löpande in våra
aktiviteter i lokaltidningarnas kalendarier, och ges utrymme i Stadsdelsförvaltningens lokala annonser.
Språkligt arbetar Föreningen Midsommargården främst med svenska språket, med översättning till engelska,
arabiska, persiska och franska vid kommunikation direkt riktad till asylsökande och nyetablerade.

För att ytterligare synliggöra Midsommargården har personalen informerat om verksamheten utanför huset.
Pandemin har försvårat detta arbete, men vi har trots det kunnat besöka en hel del verksamheter runt om i
staden. För oss är det viktigt att etablera en personlig kontakt med vårt breda spektra av målgrupper och det
gör vi bland annat genom att informera om verksamheten och specifika aktiviteter på asylboenden, på träffar
för nyetablerade, på mässor för asylsökande, på Sfi-skolor, i introduktionsklasser på gymnasienivå och i parker
vid olika event. Detta ökar uppslutningen på våra evenemang och kurser. Flera av de verksamheter som inte
har kunnat ta emot oss på grund av pandemin har istället satt upp affischer och spridit informationsmaterial
från oss till sina målgrupper.

Genom samarbetet med Arbetsmarknadsförvaltningen har främst MedVän kommunicerats ut i Stockholms
stads kanaler. Affischer har skickats ut till simhallar och bibliotek och förvaltningen har spridit projektet till
stadens 40,000 anställda via deras intranät. MedVän har också haft en digital presentation i HägerstenÄlvsjös Stadsdelsförvaltning med 4000 anställda, samt informerat på samordningsmöte för
Stadsdelsförvaltningen och föreningslivet för cirka 10 närvarande aktörer.

Föreningen Midsommargårdens årliga antal evenemang ökar successivt. En ny insikt är att vi, istället för att
konstant mata våra följare med intryck, behöver skapa utrymme för de inlägg vi gör på sociala medier och
prioritera god kvalitet. Personalen arbetar fortsatt sammanhållande kring social media- närvaro, samt bedriver
digital marknadsföring enligt gällande lagar och god sed.
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Midsommargården i media
Under året har Midsommargårdens verksamhet
uppmärksammats i media, både i tidningar,
radio och digitalt vid totalt åtta tillfällen.

28 Mars - Midsommargårdens
språkvandingar - P4 Stockholm, Sveriges
Radio
20 April - Språkpromenader - Mitti
Söderot
5 Juni - Danskapsel - DN på stan
12 Augusti - Midsommargårdens simkurser
- Sveriges Radio
26 Oktober - “Midsommargården bjuder in

Midsommargårdens sociala medier:
Instagramkonto: @midsommargarden
Facebooksida: /midsommargarden
Midsommargårdens Youtubekanal

till fest” 75-års jubileum - Mitti Söderort
13 November - “Midsommargården
förmedlar kompisar” MedVän - Mitti
Söderort

Instagramkonto: @studioung
StudioUngs Facebooksida: /studioung
StudioUngs Youtubekanal

13 November - Vintervirkus Red Hot
Conditon - DN på stan
December - “Bli med vän” MedVän Stockholmshemmet nr 4 2021

Instagramkonto: @medvan
Medväns Facebookgrupp
MedVäns konto på Linkedin

Kommunikation i siffror
Midsommargården har närmare 2850 följare på Facebook och över 1450 på
Instagram. StudioUng har cirka 300 följare på Facebook och över 800 på Instagram.

Medlemmar & volontärer
Medlemmar
Föreningens medlemmar är viktiga! Vi behöver våra medlemmars stöd och engagemang för att kunna driva
verksamheten vidare. Under de senaste två åren har medlemsantalet minskat avsevärt. Detta är en direkt följd
av pandemin. Alla som hyr lokaler på Midsommargården blir också medlemmar i föreningen. Eftersom
uthyrningar har minskat har medlemsantalet påverkats negativt. Under senare delen av året har föreningen
startat arbetet med att göra det mer attraktivt att vara medlem i Föreningen Midsommargården. Vi arbetar
strategiskt och försöker förmedla att våra medlemmar är betydelsefulla och bidrar till verksamhetens
utveckling och ekonomi.
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Volontärer
Vi är övertygade om att ett volontärt engagemang kan
ge en mängd mervärden, både för den som engagerar
sig och för verksamheten. Att vara volontär på
Midsommargården är ett frivilligt uppdrag som utgår
från volontärens förmåga, önskemål och vilja till
engagemang. Vi försöker alltid matcha volontärens
intresse och vilja med passande verksamhet eller
program.

Volontären ges en chans att engagera sig i sitt närområde, och/eller i en verksamhet som engagerar.
Volontären blir en del i ett sammanhang, vilket ofta upplevs givande och ger ett mervärde i vardagen.
Volontären får nya erfarenheter och ny kunskap.
Volontärens engagemang bidrar till att tillgängliggöra kultur för fler, samt till att främja demokratin.
Volontärens individuella insats är värdefull för både deltagare och publik.
Volontären är med och skapar förutsättningar för möten mellan personer med olika livshistorier och
bakgrunder.
Volontärens insats bidrar till att Föreningen Midsommargården, som är en ideell förening, kan erbjuda
fler aktiviteter och program.

Volontära uppdrag under året:
På StudioUng har två volontärer hjälpt till med att förbereda fika, ta emot deltagare samt
underlätta så att allmänna riktlinjer och rekommendationer kunde följas.
Verksamheten Rosa Stationen Telefonplan engagerar många volontärer, men majoriteten av
dessa är engagerade genom Refugees Welcome Stockholm. Volontärerna som leder
programmeringskursen ansvarar vi gemensamt för och under året har flera personer engagerat
sig volontärt med denna kurs.
Under simskolorna, i egen regi, engagerade sig totalt 20 volontärer. De delade på uppdraget
att fungera som stöd till vår simlärare och deltagarna. Volontärerna bidrog också till trivsel och
fina samtal.
Två volontärer hjälpte till under våra cykelkurser. Vid dessa kurser är det extra bra att vara
många som hjälps åt eftersom deltagarna ofta har behov av individuell hjälp.
Under vårens bok- och sticklingsbyte var en volontär på plats och bidrog med sticklingar till
bytesbordet, kunskap och många värdefulla planterings- och skötseltips

Eftersom även detta år blev ett år präglat av pandemi har vi inte kunnat arbeta så aktivt med vår
volontärverksamheten som vi önskade.

Våra lärdomar från årets volontära insatser är att det är lättare att rekrytera volontärer till intensivkurser och
enskilda event, än till åtaganden över en längre tid. En viktig faktor för viljan att engagera sig volontärt är
också att uppdraget upplevs som betydelsefullt och är mätbart. Till exempel något så konkret som att lära
någon att simma eller cykla.
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Kompetensutveckling & omvärldsbevakning
För att utveckla och driva verksamheten på Midsommargården behöver vi ha en tydlig strategi för hur
personalen ska utvecklas, känna sig trygga med sin arbetsuppgifter, trivas och må bra. Kompetensutveckling
är en viktig del i denna strategi. För att nå det strategiska målet att ha ett efterfrågat och aktuellt utbud av
kulturella och sociala verksamheter behöver vi hålla oss ajour och ha ett kosmopolitiskt förhållningssätt. Här
spelar omvärldsbevakningen en stor roll. Vi arbetar ständigt med dessa frågor, men två år med pandemi har
gjort att arbetet gått lite långsammare än vanligt.

Under början av året fortsatte vi med den digitala kompetensutvecklingen. För att vi skulle känna oss trygga
innan och under våra digitala livesändningar fyllde vi på med kunskap kring digital sändningsteknik. Vi gjorde
också en tydlig rollfördelning så att var och en skulle veta vad som förväntades. Utöver detta anlitade vi en
extern tekniker som var på plats under sändningarna, han fungerade både som pedagog i stunden och som
en trygghet om frågor skulle uppstå. Efter att ha gjort ett antal livesändningar kan vi konstatera att vi lärt oss
en hel del, men att det kräver mycket teknisk kunskap och mycket tid. Vår kompetens är framförallt att möta
människor på plats och erbjuda kultur på Midsommargården.

Under året har vi prövat en metod för omvärldsbevakning, där vi mätte ett besök på en annan kulturinstitution
genom ett bedömningsmatris. Förhoppningen var att hitta en gemensam metod kring hur vi tar oss an andra
kulturaktörer och kulturevent och förmedlar erfarenheten/upplevelsen till våra kollegor på Midsommargården.
Numera finns en mall för besök som de anställda på Midsommargården kan använda sig av då de besöker
andra verksamheter som är av relevans för det egna arbetet. Idén med mallen är att på ett lätthanterligt sätt
dela erfarenheter med varandra och att kunna sammanställa dessa inför det systematiska kvalitetsarbetet.

Nedan är axplock av kompetensutveckling och kultur som vi har tagit del av, främst digitalt, under året:
Chefscoachning för föreningens verksamhetschef
Boksläpp och panelsamtal - Dags att bry sig: Så kan civilsamhället och den idéburna sektorn lyfta
Sverige.
Civilsamhällets roll i arbetsmarknadspolitiken, Nysta webinarium
Fortbildningsserie (tre delar) om Makt, enheten Social Mobilisering inom Stockholms Stadsmission
Dansföreställningen I själva verket med Björn Säfsten, Kulturhuset Stadsteatern
Fyll på - Maktposition i olika roller - Vem är jag i relation till de jag möter? Föreläsning på
Midsommargården

Inom ramen för vårt TIA-projekt har vi också deltagit på ett flertal seminarium, dialogforum och
nätverksbyggande träffar med syfte att bredda vår kunskap och etablera samarbeten.

Utvärderingar & uppföljning
Ett av föreningens strategiska mål är att ha ett efterfrågat utbud av kulturella och sociala verksamheter. För
att nå detta mål styr vi verksamhetens utbud utifrån efterfrågan och behov. För att systematiskt ta reda på
våra olika målgruppers önskemål och behov har vi under året arbetat löpande med utvärderingar och
uppföljning.

Föreningen har under året utvecklat arbetet med utvärderingar och uppföljningar genom att arbeta
systematiskt med att utvärdera all verksamhet internt. En mall för intern utvärdering har tagits fram.
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Under pågående verksamhet, eller direkt efter avslutad kurs/aktivitet, gör vi en intern utvärdering med hjälp av
mallen. Målet är att utveckla befintlig verksamhet, men också att våga stryka verksamhet eller aktiviteter som
fungerar mindre bra. Genom att göra interna utvärderingar kan vi också följa verksamhetens utveckling över
tid.

Under året har vi utvärderat fyra olika verksamheter externt. Vi har också haft många informella samtal med
våra medlemmar, kursarrangörer, hyresgäster, samarbetspartner och besökare kring Midsommargårdens
utveckling och utbud generellt.

På det stora hela är svaren i utvärderingarna mycket positiva, men då vår ambition är att ständigt utveckla och
förbättra vår verksamhet tar vi till oss både ris och ros. Vi gör allt vi kan för att nå visionen Midsommargården ett angeläget kulturhus för dig!

Nedanstående verksamheter har vi utvärderat detta år. Verksamheterna valdes utifrån relevans samt att det
gått en längre tid sedan de sist utvärderades.

Generationszumba (sida 14)
Seniorsegling (sida 15)
Musikproduktion för barn och unga (sida 42)
SudioTeen, Kreativt kollo (sida 43)

Resultatet av utvärderingarna finns sist i beskrivningen av varje aktivitet.

Ekonomi
Under året har föreningen haft en omsättning på 5 687 533 kronor. Det är en ökning med 29 % jämfört med
föregående år.

Att föreningen delar lokaler och vissa kostnader med Nytida Kung Saga är ekonomiskt positivt.
Organisationsformen med skol- och fritidsverksamhet på dagtid och hemgårdsverksamhet på övrig tid bidrar
till att lokalerna nyttjas effektivt och ger föreningen möjlighet till en bärkraftig ekonomi.

Under verksamhetsåret har föreningen fått ekonomiskt bidrag från Stockholms kulturförvaltning, Stiftelsen
Midsommargården, Hägersten-Älvsjö stadsdelsförvaltning, Stiftelsen Kronprinsessan Margaretas minnesfond,
Studieförbundet Bilda, Boverket, Gålöstiftelsen, Länsstyrelsen i Stockholm, Socialstyrelsen i Stockholm och
Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm. Föreningen har fått spons från Hemköp Telefonplan och
Söderbergs Bageri i form av bröd, kaffe, te och fikabröd till StudioUng och Rosa Stationen Telefonplan.
Hemköp Telefonplan, Söderbergs bageri och AB Cafe har bidragit med priser till tävlingar och lotterier under
året.

Nytt för året är att föreningen har inlett ett samarbete med Arbetsmarknadsförvaltningen i Stockholm kring
projektet MedVän. Föreningen får 800 000 kronor per år under minst två år för att driva projektet.

Till följd av den rådande pandemin har föreningens hyresintäkter minskat väsentligt jämfört med innan
pandemin. Jämfört med 2020 har hyresintäkterna minskat med knappt 20%. 2020 minskade hyresintäkterna
med 39% jämfört med 2019. Föreningen har under året fått stöd från Boverket för att lindra de ekonomiska
konsekvenserna av pandemin.
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Eftersom verksamheten på Midsommargården har vuxit under året har föreningen haft fler anställda jämfört
med tidigare år. Personalkostnaderna har ökat från 2 508 421 kronor år 2020 till 3 350 221 kronor år 2021,
vilket är en ökning med 33,5%.

Föreningens positiva resultat om 229 008 kronor beror främst på det periodiserade bidraget från Stiftelsen
Midsommargården som ska användas under första halvan av 2022.

STORT TACK TILL ALLA VÅRA BIDRAGSGIVARE OCH SPONSORER. DET ÄR TACK
VARE ERA BIDRAG VI HAR MÖJLIGHET ATT UTVECKLA OCH DRIVA

VERKSAMHETEN PÅ MIDSOMMARGÅRDEN. ERT STÖD BETYDER ALLT FÖR OSS!

Fastighet & lokaler
Föreningen delar lokalerna med Nytida Kung Saga och samverkar med dem kring lokaler, underhåll och
investeringar i inventarier. Tillsammans arbetar vi med att hålla efter lokalerna och skapa en fin och hemtrevlig
känsla. Eftersom vi har en vaktmästare anställd har vi under året löpande förbättrat underhållet generellt i
huset och genomfört mindre förbättringar, förändringar och renoveringsarbeten.

Varje år gör båda organisationernas chefer en genomlysning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. I
samband med att vi har skyddsrond går vi igenom brandvarnare, brandsläckare och nödutgångsskyltar. Vi
kontrollerar och säkerställer också alla nödutgångar.

I början av året lagade Nytida Kung Saga trapphissen ner till källaren som under många år har varit ur bruk.
Nytida Kung Saga fortsatte också byta ut några av klassrumsdörrarna för att förbättra ljudmiljön. Av samma
orsak har föreningen bytt ut dörren i till expeditionen/kontoret.

Under våren orsakade ett riktigt oväder översvämning i vår replokal och scenen behövde rivas upp. Efter
rivningen och torkning byggdes en ny scen, denna gången i trä och utan heltäckningsmatta. Nu lämpar sig
scenen mycket bra också för dansframträdanden.

Under vår och tidig höst snyggade vi till och köpte nya möbler till Midsommargårdens foajé, de båda
matsalarna och stora salen. Föreningen fick investeringsstöd från Stockholms kulturförvaltning och kunde
därmed investera i 100 nya stolar till Stora salen. Nytida Kung Saga investerade i nya ljuddämpande gardiner,
en vacker bonad och nya stolar till de båda matsalarna, ett draperi i korridoren, samt nya soffor, soffbord och
en stringhylla till foajen. Vi har låtit laga och snygga till våra gamla matsalsbord och flyttat upp några av de
gamla omklädda biostolarna från replokalen.

Föreningen har dessutom kompletterat möblemanget med soffbord, golvlampor och ett blomsterbord från 50talet. Resultatet, med en blandning av både gammalt och nytt, har blivit mycket fint och skapar en fin och
hemtrevlig känsla.

Midsommargårdens Gabbe har under året fortsatt arbeta några timmar per vecka med den teknik som skolan
och föreningen äger och förvaltar gemensamt.
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Under våren testade vi att "översätta" vårt event Kultursöndag - Rosa stationen Telefonplan till live-sänt
format. För att kunna göra detta proffsigt och smidigt investerade vi i en videomixer, vilken underlättade livesändningarna betydligt.

Under slutet av året köpte vi in två digitala systemkameror med stativ, två fotolampor och en gimbal för att
kunna göra snyggare kameraåkningar med mobil. Vi fick investeringsstöd från Stockholms kulturförvaltning för
att inhandla detta. Utrustningen ska användas för att lära ut foto på StudioUng. Ungdomarnas ska också
kunna låna hem utrustningen för att till exempel filma eller fotografera till musik-, konst eller dansprojekt.

Det ligger oss varmt om hjärtat att få gamla saker att fungera och
inte alltid köpa nytt. Till programmeringskursen, och vid en del
andra tillfällen, använder vi smartboards. De som finns i lokalerna
har dock några år på nacken och under slutet av året reparerade
vi dem för att de skulle fungera mer stabilt. Under året har vi också
planerat förbättringar för scenbelysningen i vår stora sal och vi har
lånat scenbelysning från en annan förening för att kunna avgöra
om vi vill köpa detta begagnat från dem nästkommande år.

Lokalt och miljösmart. Föreningen Midsommargårdens
verksamhetschef Ebba handlar tidsenliga möbler på den
lokala vintagebutiken Fruängens Retro.

TACK FÖR OSS 2021!
NYTT ÅR, NYA MÖJLIGHETER
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