
Åkerögården 
15-19 juni 2019 

 
Information & anmälan 

Val av fördjupnings- och prova-på-aktiviteter 
 
för lägerdeltagaren___________________________________________________ 
 

En dag på läger fylls av en mängd olika aktiviteter. Vissa är givna och lika för alla, andra är 
frivilliga och spontana. Några aktiviteter är knutna till dina egna val som du gör här. 

Du ska välja både fördjupningsaktivitet och prova-på-aktivitet. 

Fördjupningen är en aktivitet som du har möjlighet att få flera gånger under lägret. 

Prova-på är en chans att vid ett tillfälle under lägret prova något du kanske aldrig gjort 
förut. 

Välj noggrant valet tillsammans med deltagaren. Under lägret är det svårt att byta val.  
 

 

Numrera dina val från 1-3 (alla kan tyvärr inte få sitt förstahandsval): 

Fördjupningsaktivitet: 

___ Ensemblespel (trummor, bas, elgitarr, keyboard, sång) 

___ Solosång (1-4 personer/grupp) 

___ Piano 

___ Dans 

 

 

Prova-på-aktivitet: 

___ Ensemblespel (trummor, bas, elgitarr, keyboard, sång)  

___ Solosång (1-4 personer/grupp) 

___ Piano 

___ Dans 

___ Drama 

 
  

 
Glöm inte att fylla i dina uppgifter på förra sidan 



Välkommen att följa med på Spela Sjung-läger!  
Vi kommer att syssla med sång och musik i olika former; sjunga tillsammans i kör samt välja olika 

aktiviteter i mindre grupper.  

Vi hoppas förstås på bra väder så vi kan vara ute mycket – bada, ha lägerbål, spela 

brännboll och fotboll! Den populära ”Utmaningen” kommer finnas med även i år. 

 

Tid:  Lördag 15 juni - onsdag 19 juni 2019 

Ålder:  8 år och uppåt. Vi önskar att deltagarna har gått ut årskurs 2.  

Plats: Åkerögården på Rådmansö utanför Norrtälje, nära Kapellskär.  

Mat & logi:   Åkerögårdens duktiga personal lagar alla våra måltider. Vi bor i tält. 

Resa:  Ditresa med bil, föräldrar skjutsar på lördag förmiddag och vi alla 

hjälps åt att sätta upp tälten. OBS! Vi är beroende av att ni föräldrar 

kan hjälpa oss med detta. Fyll i om du kan skjutsa eller inte på blan-

ketten. 

Hemresa med abonnerad buss, vi är hemma vid kyrkan på onsdag  

ca kl 17.00. 

Ledare:  Marie Rindborg, Eva Larsen, Helena Rindborg, Isabelle Ravelojaona, 

Serny Lilja, Elina Hardell, Timothée Ravelojaona mfl. Fler ledare till-

kommer!  

Avgift:  Barn (t.o.m 12 år): 2.300 kr 

 Tonåring (13 år och uppåt): 2.500 kr 

 Avgiften täcker logi, helpension och bussresa.  

 Undervisning och ledare sponsras av Norrmalmskyrkan. 

Betalning: Till Norrmalmskyrkan, Bg 5942-7377 eller swisha avgiften till  

 nummer 123 451 22 24 senast den 29 maj.  

 Märk betalning med Spela sjung och deltagarens namn.  

Anmälan:  Senast fredag 26 april via post till Norrmalmskyrkans  

 Musikskola eller maila till musikskolan@norrmalmskyrkan.se 

Infobrev:  Kompletterande information skickas ut via e-post senast 7 juni. Hör 

 av er om ni då ännu inte fått mejlet. 

Utrustning:  - Varm sovsäck, varma sovkläder, liggunderlag (ej stora   

 luftmadrasser pga platsbrist i tälten.) 

 - Kläder för varmt och kallt väder, regnkläder, stövlar, mössa,  

   badkläder. 

 - Toalettartiklar, handduk, kåsa (mugg), ficklampa. 

 - Myggmedel och solkräm.  

 Om du har: Bibel, tält, gitarr till lägerbål.  

Frågor:  Kan ställas till Jonatan Larson: musikskolan@norrmalmskyrkan.se  

  

Anmälan till Spela Sjung-läger 
Åkerögården 15-19 juni 2019 
Skickas till: Norrmalmskyrkans Musikskola, Norrtullsgatan 37, 113 27 Stockholm 
eller till musikskolan@norrmalmskyrkan.se senast den 26 april. 

 

Namn:____________________________________________________________ 

 

Personnummer:_____________________________________________________ 

 

Adress:___________________________________________________________ 

 

E-postadress:_______________________________________________________ 

 

Föräldrars mobilnummer:______________________________________________ 

Jag kan skjutsa till Åkerögården den 15/6 och har plats för …….. extra personer inkl. 

packning.  

Om du redan bestämt att skjutsa ut någon specifik deltagare vill vi veta detta.  

Jag kan inte skjutsa, utan behöver åka med någon annan till Åkerögården □  

Jag har tält med plats för ….. personer inkl. packning  

Jag har inget tält □  

 

Jag önskar dela tält med följande kamrater:_________________________________ 

________________________________________________________________ 
Ledarna gör en tältindelning utifrån hela gruppens bästa. Du får sova med minst en av de du önskat. 
 

Ev. allergier:_______________________________________________________ 

 

Övrigt:___________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

Målsmans underskrift:________________________________________________ 
 

           Glöm inte att fylla i dina önskemål om fördjupnings- och  
  ”prova på”-aktiviteter på nästa sida 

 


