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MUSIKLÄGER 6-8 NOVEMBER 2020!
Skapelseansvar är årets tema för Svenska Kyrkans Unga i Skara stift. 
Lägret innehåller som vanligt MYCKET KÖRSÅNG och musik men               
såklart också lek och stoj!  På lägret finns ett härligt ledargäng som ser 
till att alla deltagare trivs.Barn och ungdomar födda 2011 eller tidigare är       
välkomna att vara med. Alla deltagare sover i klassrum, alltså golvlogi.

Musiklägret startar kl 17.00 på fredagen och avslutas med Guds-
tjänst i Hjo kyrka kl 11.00 på söndagen. Vi kommer även framföra en               
musikal ihop med barnkördagen på lördag kl 17.00 dit föräldrar också är            
välkomna. 

BARNKÖRDAG 7 November 2020!
I år välkomnar vi till barnkördag på HJo Folkhögskola i samverkan med 
Musiklägret! Barnkördagen är till för dig som är född 2013 eller tidiga-
re och som sjunger i kör. För dig som väljer att delta i barnkördagen så 
startar vi kl 9.00 och avslutar med musikgudstjänst i kapellet på Hjo 
Folkhögskola kl 17.00. Välkommen hela familjen! 

LEDARE
Vi vill gärna att körledare eller an-
nan ledare som barnen känner del-
tar under lägret. I ledarpriset ingår 
boende i eget rum och helpension. 

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

INSTRUMENTALISTGRUPP
Då musiklägret i år blivit flyttat 
och förkortat kommer vi tyvärr inte 
kunna erbjuda någon instrumenta-
listgrupp i år. 

Svenska Kyrkans Unga är en demokratisk rörelse av barn och 
ungdomar i Svenska kyrkan. Vi vill med Kristus i centrum och med dopet 

som grund verka i hela Guds skapelse och vara en gemenskap i församlingen 
där vi får växa i tro och ansvar.



ANMÄLAN
Sista anmälningsdag 4 oktober 2020. 
Lämna anmälan till din körledare, eller fyll i direkt på anmälningssidan 
som du hittar genom qr-koden på baksidan av foldern. Efter 4 oktober får 
du en utrustningslista till den mailadress du angett. 

PRIS    MUSIKLÄGER   BARNKÖRDAG
Medlem både SKU & SKF 700 kr    80 kr
Medlem bara i SKU 800 kr    180 kr
Medlem bara i SKF 1000 kr     280 kr
Ej medlem  1200 kr    380 kr
Ledare   1600 kr    580 kr  
 

Gratis och lätt blir du medlem i Svenska Kyrkans Unga i Skara stift på vår 
medlemssida medlem.svenskakyrkansunga.org. 
I år är deltagaravgiften subventionerad med 200 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. 

Musiklägret & barnkördagen anordnas i samarbete 
med Sensus och med stöd från Skara stifts kyrko-
sångsförbund.



ANMÄLAN MUSIKLÄGRET & BARNKÖRDAGEN 2020

Namn:........................................................................Födelseår: ....................................
Adress: ..............................................................................................................................
Postnummer: ............................Ort: .............................................................................
Telefon vårdnadshavare: ..............................................................................................
Telefon deltagare: .........................................................................................................
E-post till vårdnadshavare: .........................................................................................
Allergi/upplysningar: .....................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Jag anmäler mig till  O Musikläger 6-8 nov  O Barnkördagen 7 nov 

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: : ...............................................................................................................................
..............................................................................................................................................

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) 
Vårdnadshavare/körledaren fyller i följande:
Lokalavdelning/Församling/kyrka: ...............................................................................
Fakturaadress: .................................................................................................................
.............................................................................................................................................
Körledare: ..........................................................................................................................
Kontaktuppgift .................................................................................................................

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 sker via länk på skuskarastift.se/arrangemang/musiklager
Blanketten ovan används då ledaren i din församling ansvarar för anmälan 


