
Anmälningslappen vill vi ha senast fredagen 
den 12 april (före påsklovet)!  
Blankett finns på ”koriuppis.se” 
Alla måste maila in anmälan till era respektive 
körledare.   
Där fyller man i sitt namn, kör, om man bakar  
och om någon förälder kan följa med. 
 
 
 
VÄLDIGT MYCKET VÄLKOMNA TILL DENNA HÄRLIGA HELG!! 
Kerstin & Maria & Pelle & Yohanna Seaton, familjepräst och 
lägerchef 
 
 
maria.wilsson@svenskakkyrkan.se 070-627 30 28 

Kerstin.borjeson@svenskakyrkan.se, 0708-11 78 80 

Pelle.olofson@svenskakyrkan.se, 08- 685 30 38 

 
 
 
 
 

10-12 maj 2019 

k ö r  
l ä g e r 

på Björkögården 
 
 

 
 
 



Det blir körläger i år igen! Och nu är det äntligen dags för 
anmälan till årets körläger. Terminens höjdpunkt !? Det är flera 
av er som har varit med många gånger på denna härliga 
helg i Roslagen. För många barnkörsmedlemmar är det första 
gången.  Lägret vänder sig till alla körmedlemmar 
Uppenbarelsekyrkans körverksamhet som går i barnkören, 
diskantkören, gosskören  och Chorista. Vi kommer att bli ett 
härligt gäng som ska sjunga tillsammans. Kul!!!  Vi hoppas 
verkligen att alla kan följa med. Kanske ett bra tillfälle att 
sova borta för första gången…. 
 
Vi sätter också stort värde på att det är ett läger där äldre 
körsångare från Chorista får och kan vara tillsammans med 
de lite yngre medlemmarna från barnkör, diskantkör och 
gosskör. Det skapas fina kontakter emellan körmedlemmarna 
dessa dagar. 
 
I år kommer vi att sjunga fantastisk musik för barn i alla åldrar. 
Tjusig konsert blir det förstås på körbalunsen den 19 maj. Men 
det blir en hel del annat på lägret också 
förstås…..uteaktiviteter och skapande verksamhet.  
Vi tror det kommer bli jätteroligt!!  Som vanligt  
Här följer den information som ni behöver ha just nu: 

 
SCHEMA 
Fredag 
15.00 Avfärd fr Uppenbarelsekyrkan 
16.30 Ankomst Björkögården 
 Middag 

Lek & sång & allt möjligt……… 
22.30  Godnatt!! 
 
Lördag 
8.30 Frukost 
9.00 Övning & Pyssel & Mat & Lekar & Korvgillning  m m 
19.30ca MASKERAD & lekar 
22.30 God natt…………. 

Söndag 
8.30 Frukost 
9.00 Sång & lite fritid 
12.00 Lunch &   Städa rummen 
14.00 Hemfärd 
16.00ca Ankomst Uppenbarelsekyrkan 
 
Kostnad: 700 kr/barn. 
Medföljande och medhjälpande förälder kostar 0:-  
(viss syskonrabatt finns) 
 
Betalning sker via inbetalningskort som kommer på posten 
efter lägret. 
I priset ingår bussresa, övernattningar och alla huvudmål.  
 
Bröd och bullbak 
Mellanmål får vi försöka fixa själva. Vi brukar få god hjälp 
med bröd och bullbak från er föräldrar. Säg till oss vad ni vill 
bistå med, eller fyll i på anmälningsblanketten. 
 
Föräldrarhjälp behövs  i de flesta sammanhang -fikafixare, 
godnattkramare, lekledare, grillsamordnare, spår-i-skogen-
grejare mm. Vi behöver totalt 10 st föräldrar från olika körer. 
Maila någon av oss! 
 
Maten 
Vi behöver veta om någon behöver specialkost så vi redan 
nu kan säga till i köket . 
 
 
 
 


