
 

 
 
 
 

Hjelmserydsstiftelsen 
ligger utmed riksväg 30 mellan 

Jönköping och Växjö. 
 
 
 

Tel: 0382-25033 
info@hjelmserydsstiftelsen.nu 
www.hjelmserydsstiftelsen.nu 

Sång- och 
Musikläger 

2023! 
27 juni - 1 juli på 

Hjelmserydsstiftelsen 
 

                 
 

Är du mellan 10 och 14 år? 
Tycker du om att sjunga, 

eller spelar du något 
instrument? 

Välkommen! 
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Välkommen till Sång- och 
Musikläger 2023 på 

Hjelmserydsstiftelsen! 

Veckan efter Midsommar får vi fem härliga 
dagar tillsammans att sjunga och spela. Du 
som är mellan 10 och 14 år och tycker om 
musik – häng med! 

 
De som sjunger och de som spelar blås- eller 
stråkinstrument övar både var för sig och 
tillsammans. Alla instrument är välkomna. 

 
 

 
Vi bor i flerbäddsrum med ledare i närheten. 
Förutom musiken har vi andra gemensamma 
aktiviteter som bad och lek. Vi brukar också 
hinna med en grillkväll och ett besök på Eva 
Spångbergs Björkelund. 

Vi börjar med lunch tillsammans den 27 juni 
kl.13 och avslutar den 1 juli med musikvesper 
kl.18. Dessförinnan musik i trädgården (om 
vädret tillåter) kl. 17.  

Varje dag har vi morgon- och aftonbön i 
kyrkan alldeles intill. Hör av dig om du 
funderar på möjlighet att samåka från din ort. 

 
Musikledare: 
Joel Samuelsson, trumpetlärare i Eksjö 
Adam Davidsson, lärare, Åstorp 
Helena Stenbäck, sångpedagog, Sävedalen 
Dessutom ett gäng härliga fritidsledare! 

 
Vill du veta mer om musiken på lägret eller 
om Hjelmserydsstiftelsen? 

Ring oss på 0382-250-33, gå in på 
www.hjelmserydsstiftelsen.nu eller skriv 
till info@hjelmserydsstiftelsen.nu 

 
Skicka din anmälan före 1 juni till: 
Stiftelsen Hjelmseryds prästgård 
576 94 Stockaryd 

 
(Om anmälningarna blir fler än antalet platser 
går vi efter datum då anmälan kom in, så 
skicka i god tid!) 

 
Deltagaravgift: 2.000:- Syskonrabatt: 400:- (för 
syskon 2 och 3 kostar lägret 1.600). Du kan 
säkert få bidrag från din församling! 

Anmälan till Sång- och Musiklägret på 
Hjelmserydsstiftelsen 27 juni-1 juli 2023 

 
(du kan också anmäla dig till 
info@hjelmserydsstiftelsen.nu 
– kontrollera så att du får med all informtion!) 

 
Namn:   
Född år:   
Adress:   

 
 
Jag vill i första hand sjunga spela 
Instrument: 
Eventuellt andra instrument 
Har spelat i  terminer 

 
Föräldrars telefonnummer under lägret: 

 
 

Annat som ledarna behöver veta (specialmat, 
allergier etc.): 

 

 

 
Målsmans underskrift: 

 
 

 
 

Klipp av denna del och skicka in! 
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