
ANMÄLAN TILL MUSIKLÄGRET 16-19 JUNI 2019

Namn: ...............................................................................................................................................................................................................................Födelseår: ............................................................................

Adress: ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Postnummer.........................................................................................................................................................Ort ....................................................................................................................................................

Telefon:. ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Epost till förälder:. .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Allergi/upplysningar: ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................

Mina syskon på lägret är (namn):.............................................................................................................................................................................................................................................

Jag vill gärna dela rum med (max 2 st): .....................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Namn och telefonnummer till närmast anhörig som kan nås under lägret :........................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Jag är simkunning:. ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Målsman/körledarens underskrift: .......................................................................................................................................................................................................................................

Fyll i vilket röstläge du har (du kan alltid fråga din körledare om hjälp) 
O Vet ej
O Sopran (ljus)
O Alt (mörk)
O Tenor/Bas (kille med mansröst)
O Instrumentalgrupp

Jag vill spela mitt instrument, som är: ..........................................................................................................................................................................................................

Jag har spelat i .................................... år. 
Vid frågor: Gergana Andersson (gergana.andersson@svenskakyrkan.se)

Målsman/körledaren fyller i följande:
Lokalavdelning/Församling/kyrka: ......................................................................................................................................................................................................................................

Fakturaadress: .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Körledare: ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Telefon:: E-post: .................................................................................................................................................................................................................

O Jag är medlem i Svenska Kyrkans Unga
O Jag är medlem i Kyrkosångsförbundet
O Jag är medlem i Svenska Kyrkans Unga och Kyrkosångsförbundet



ANMÄLAN
Sista anmälningsdag 13 maj 2019. (Instrumentalister behöver anmälas sig så tidigt som 
möjligt) Lämna anmälan till din körledare för vidarebefordran, eller direkt till Lägeranmä-
lan, Box 263, 532 23 Skara. Du kan även mejla din anmälan till anmalan@skuskarastift.se, 
men var noggrann med att lämna samtliga uppgifter som begärs på baksidan av denna 
folder.  Efter den 14 maj kommer en bekräftelse med utrustningslista till deltagarna. 

PRIS
Lägret kostar 930 kr om du är medlem i BÅDE Svenska Kyrkans Unga i Skara stift och 
Kyrkosångsförbundet. Är du medlem i bara Svenska Kyrkans Unga är priset 1080 kr, är du 
bara medlem i bara kyrkosångsförbundet är deltagaravgiften 1380 kr och är du inte 
medlem i något av förbunden är deltagaravgiften 1580 kr. För medföljande syskon sänks 
priset med 100 kr. 
Om din församling ger bidrag så blir din lägerkostnad ...............................................................kr.

Gratis och lätt blir du medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift på vår medlemssida 
medlem.svenskakyrkansunga.org. Svenska Kyrkans Unga i Skara stift är beroende av 
sina medlemmar för att genomföra sin verksamhet. Vi önskar kunna fortsätta med 
Musiklägret, som är vårt största årligt återkommande läger, och för det behöver vi våra 
medlemmar. Svenska Kyrkans Unga är en öppen gemenskap av unga människor som 
vill upptäcka och dela kristen tro. I år är deltagaravgiften subventionerad med 300 kr för 
medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift pga ett årsmötesbeslut.

På detta läger använder vi oss av Svenska Kyrkans Ungas anmälningspolicy. 
För mer info se http://skuskarastift.se/dokument/policy.
30 kronor av varje deltagaravgift går till Svenska Kyrkans Ungas insamlingsmål. 
Under 2019 går de insamlade pengarna till Talita

VÄLKOMMEN TILL MUSIKLÄGER 16-19 JUNI 2019!

Med dopet som grund är årets tema för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift. Lägret 
innehåller som vanligt MYCKET KÖRSÅNG och musik, men förstås också andra 
aktiviteter som lekar, bad, ledarnas afton och annat kul.

På lägret finns ett härligt ledargäng som ser till att alla deltagare trivs.

Barn och ungdomar födda 2010 eller tidigare är välkomna att vara med. 
Alla deltagare sover i klassrum, alltså golvlogi. 

INSTRUMENTALISTGRUPP
Anmäl dig gärna som instrumentalist om du kan spela ett instrument (du behöver 
känna dig ganska säker på ditt instrument. För de som spelar ett instrument börjar 
lägret 15 juni – en dag tidigare än för övriga deltagare. Redan 25 maj kan man träffa 
musikledarna i Kyrkans Hus i Skara och få träna på instrumentnoterna.

Instrumentalisterna spelar inte till alla sånger. När man inte spelar sitt instrument är 
man en del av kören.

Det finns också möjlighet att spela orgel under lägret.  Då börjar lägret också den 15 
juni tillsammans med övriga instrumentalister.

PRELIMINÄRT DAGSPROGRAM

08.00 Frukost
08.50 Morgonbön
09.00 Aktivitet, sång och musik
12.00 Lunch
13.00 Bad och lek
17.00 Middag
18.00 Sångpass
20.00 Kvällsprogram
21.30 Aftonbön
22.30 Tystnad

ANKOMST
Från klockan 9:00 söndag den 16 juni. Lägrets 
första samling är klockan 10:00.  
Instrumentalisterna börjar dagen före, samt 
har möjlighet att delta i instrumentdagen ? 
maj.

AVSLUTNING
Onsdag den 19 juni kommer lägret att  avslutas 
med en musikgudstjänst i Hjo kyrka. Mer 
information om logistiken och detaljer 
kommer i bekräftelsebrevet. 

YTTERLIGARE INFORMATION
Erik Nyberg
erik.nyberg@svenskakyrkan.se
0511-262 10




