
SOMMARAKTIVITETER,Oknö Stugförening
Häng med på de ak� viteter som Oknö Stugförening anordnar under sommaren 2022! :)
Mo� onsbingo Torsdagar 30/6 - 11/8 mellan kl 18.00-19.30, Kaff etorpet. Arr: Oknö Stugförening
Si� bingo Måndag 4/7, 11/7, 18/7 kl 18.30, Kaff etorpet. Arr: Blomstermåla IK / Peter Bengtsson

Gemensam städdag lördagen 23 april kl 9.30-11.00
Samling vid Färjeläget eller Lillöbadet där säckar och plockare utdelas. Vi samlar in skräp och större grenar 
från stränderna och runt huvudvägen runt Oknö. OBS, inget material från privata tomter och ingen ned-
tagning av buskar och sly på kommunens mark. Återsamling vid Färjeläget kl. 11.00 där vi bjuder på kaff e/
dryck och korv. 

Valborgsmässofi rande lördag 30 april kl 19.00
Elever från musikskolan spelar in våren. Kaff e, korvgrillning, lo� erier och eld i någon form. Reserva� on för
ändringar pga dåligt väder.

Cykelfest fredag 27 maj kl 16.00
Välkomna på Oknös cykelfest! Start kl. 16.00 vid Färjeläget. Förrä� , varmrä�  och eferrä�  kommer förtäras 
hemma hos deltagarna enligt en ”hemlig” runda, däre� er en gemensam avslutning. För informa� on/anmälan 
maila: lize� e.nilsson.is@gmail.com. Sista anmälningsdag: 6 maj. Se hemsidan för mer info.

Midsommarfi rande vid Kaff etorpet fredag 24 juni kl 14.00
Tillsammans med Kaff etorpets Camping anordnar vi midsommarfi rande med dans kring midsommar-
stången och andra ak� viteter. Anordnas vid Stora scenen.

Midsommardagen lördag 25 juni kl 20.00
I samarbete med Kaff etorpets Camping anordnas allsång och musikquiz vid Kaff etorpet.

Allsång fredag 1 juli kl 18.30 
Allsångskväll med Östanhavs orkester. Arrangör Astri o Evert Taube sällskapet.

Oknöfes� valen och Allsång lördag 2 juli
MJM Solu� on presenterar ”Oknöfes� valen” i samarbete med Häradssparbanken, Kaff etorpets Camping, Oknö
stugförening och Mönsterås Kommun. En heldag med start kl. 10.00 på Oknö med många ak� viteter och
uppträdande för alla åldrar. Ska� jakt, melodikryss, allsång, uppträdanden, räddningsbåtar, mopedrally mm.
Mer info kommer på hemsidan och genom separat annonsering.

Logdans på Kaff etorpet fredag 22 juli kl. 20.00 - 23.00 (ca)
Logdans på Kaff etorpet � llsammans med orkestern Spectrum. Fri entré. Kaff eservering med våffl  a.

Gol� ävling, lördag 23 juli kl. 10.00
Välkommen � ll Mönsterås Gol� lubb där vi kör en gemensam 18-hålstävling (icke medlemmar i Mönsterås 
GK betalar en sedvanlig greenfee). Anmälan görs � ll Michael Sjöholm på tel: 070-022 79 69. Vi avslutar dagen 
med korvgrillning och prisutdelning som sponsras av Länsförsäkringar Fas� ghetsförmedling Mönsterås.

Stugföreningens Årsmöte, söndag 24 juli kl 15.00
Oknö Stugförening kallar medlemmarna � ll årsmöte vid Kaff etorpet.
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