
  

Musik och gemenskap på kristen grund 

 

Världspremiär! SMMs vinterläger för blåsorkester! 
 
 

 
Bilden har inte så mycket med innehållet att göra, mer än kombinationen vinter och blåsmusik. 

 

 
Du som spelat i SYWO eller varit på SMMs musikläger på Ralingsåsgården och spelat i 
den mest avancerade orkestern – nu får du chansen att vara med om ett vinterläger för 
unga blåsmusiker. Detta är en nyhet; många har efterfrågat en fortsättning på 
Ralingsåslägret och nu kör vi igång med ett vinterläger! 
 
Precis som på sommarlägren är vår målsättning är att ge ungdomar möjlighet att spela 
och trivas i en varm och välkomnande gemenskap byggd på kristna värden. Vi inleder 
och avslutar varje dag med morgonbön och aftonbön, och däremellan spelar vi, umgås, 
spelar lite till, äter och slappar till och med en stund ibland. 
 

 

 
När: 2-5 januari 2016  
Var: Lyckebokyrkan i Storvreta, 15 km norr om Uppsala 
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Världens coolaste slagverk! 

 
Vem får komma? 
Du som någon gång har spelat i SYWO eller den avancerade orkestern på 
Ralingsåslägret är automatiskt välkommen. 
 
Vi vill gärna ha fler deltagare än så – ta med en kompis som spelar! För de som inte 
varit med i SYWO eller på Ralingsås begär vi att de spelar på motsvarande nivå som 
den avancerade orkestern där. På ett ungefär innebär det att man är 13 år och uppåt, 
har spelat typ 4 år eller mer, kan läsa noter hyfsat väl, och i övrigt är självgående. Det 
finns inte instruktörer för alla instrument med på detta läger, och vi förväntar oss att de 
som deltar klarar att repetera på egen hand någon timme per dag.  
 
Vi har ingen övre åldersgräns. 
 
Vilka instrument får komma? 
Alla blåsinstrument samt slagverk och kontrabas/elbas. 
 
Hur många orkestrar finns det? 
En enda, stor orkester! 
 
Vem är huvudman för lägret? 
Svenska Missionskyrkans Musikkårer. Ordföranden Jan Blomgren är lägerchef. Mer 
information om såväl SMM som lägerverksamheten finns på www.smm.nu. 
 
 

http://www.smm.nu/
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Det tycks som om ventilerna har frusit fast… 

 
 
 
 
 

Packlista 
Instrument 
Notställ (viktigt!) 
Instrumentställ (om du har) 
Sordin (gäller i första hand  
trumpetare och trombonister) 
Öronproppar 
Blyertspenna och suddgummi 
Slagverkare: Ta gärna med egna  
stockar och vispar 
Luftmadrass/liggunderlag 
Sovsäck/motsvarande 
Handduk  
Toalettartiklar 
Inneskor/raggsockor 

Viktigt att veta 
 
Vi bor på golvet i en kyrka. Ta med luftmadrass eller liggunderlag samt sovsäck eller 
motsvarande.  
 
Det finns inte kapacitet att duscha dagligen. Därför kommer daglig personlig hygien att 
inskränkas till att tvätta sig (snabbt!).  
 
Vi kommer att avsluta lägret den 5 januari med konsert, musikcafé eller liknande. Exakt 
hur och klockslag återkommer vi till. Boka hemresa tidigast kl 17.00. 
 

 

 
Anmälan 

 
Anmäl dig senast den 1 december 2015 genom att 

 
1) Skicka ett mejl till ordforande@smm.nu och tala om att du kommer.  

Ange namn, instrument, personnummer, telefon till dig själv, telefon till dina 
föräldrar, mejladress som du läser ofta, samt ev matbegränsningar. 
 

2) Sätta in 950 kronor på SMMs postgiro 72 97 50-0. Märk inbetalningen 
”Vinterläger 2016” samt ditt namn. 
Detta är ett paketpris för allt under träffen (mat, lokala resor, muntrationer, 
mer mat) så i princip ska ni kunna klara er med lite fickpengar därutöver. 

 

mailto:ordforande@smm.nu
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Schema 
 

Lördag 2 januari 
15-16  Incheckning 
16.00  Samling, repetition 
18.00  Middag 
19.00  Repetition  
21.00  Kvällsfika, social samvaro 
22.30  Aftonbön 
23.30  Tystnad 
 
Söndag 3 januari 
8.00 Väckning 
8.15  Frukost 
9.00  Repetition 
10.15  Avfärd till Gamla Uppsala 
11.00  Gudstjänst med brassband 
 Förstärkt kyrkkaffe 
 Resa tillbaka till Storvreta 
14.00  Repetition 
15.00  Fika    
16.00  Repetition 
18.00  Middag 
19.00  Kvällsprogram 
21.00  Kvällsfika, social samvaro 
22.30  Aftonbön 
23.30  Tystnad 

Måndag 4 januari 
8.00 Väckning 
8.15  Frukost 
9.00  Morgonbön 
9.15  Repetition 
12.00  Lunch 
13.00  Repetition 
15.00  Promenad följt av fika 
16.00  Repetition 
18.00  Middag 
19.00  Kvällsprogram 
21.00  Kvällsfika, social samvaro 
22.30  Aftonbön 
23.30  Tystnad 
 
 
  

 
Du måste inte spela ett is-instrument för att vara med på lägret,  
men om du har ett får du gärna ta med det! 

Tisdag 5 januari 
8.00  Väckning 
8.15  Frukost 
9.00  Morgonbön 
9.15  Repetition 
12.00  Lunch 

Konsert (exakt klockslag inte bestämt ännu) 
Utvärdering 
Kramring 

17.00  Hemfärd 
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Ledare 
 
Jodå, allas vår Leffe, 
alias Leif Pettersson, 
håller i taktpinnen även 
på detta läger.  
 
Jan ”Bumpen” Blomgren 
är lägerchef och 
lägerpastor som 
vanligt, och tjänstgör 
även som kock denna 
gång.  
 
Annika Blomgren är 
fixare, sjuksyster, 
hushållsassistent, 
kassör och allt möjligt 
annat.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Avslutande konsert 
Träffen avslutas med en konsert. Om ni har släkt och vänner som vill komma och lyssna 
(och kanske rent av frakta hem er efteråt) så är de hjärtligt välkomna. Vi återkommer 
med exakt information senare.  

 

 

 

 
Så här ser det ut när en ung blåsorkester spelar i Lyckebokyrkan. 

 

http://www.osterledskyrkan.se/musik/GUSB%20h%F6stshow%202008/_mg_5085.htm
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Reseinformation 
 

Plats 
Lyckebokyrkan, Norrskensvägen 15, 
Storvreta 
www.lyckebokyrkan.se 
 
Tider 
2 januari ankomst 15-16. 
5 januari spelar vi på eftermiddagen.  
Boka avgång hemresa tidigast 17.00.  
 
 
 
Hitta dit 
Med bil: E4 från Uppsala i riktning mot Gävle, eller E4 från Gävle mot Uppsala. Avfart 
ca 10 km norr om Uppsala. När man kommer fram till samhället är det första avtag till 
höger (skylt Lyckebokyrkan), sedan andra avtag höger. Där är det!  
 
Med tåg söderifrån: tåg till Uppsala C. Sedan Upptåget riktning Gävle/Tierp. Första 
stopp är Storvreta.  
 
Med tåg norrifrån: tåg till Gävle eller Tierp. Sedan Upptåget riktning Uppsala. Sista 
stopp innan Uppsala är Storvreta.  
 
Med flyg: flyg till Arlanda. Sedan SL/UL-pendeltåg eller buss till Uppsala. Buss är 
billigare men tar betydligt lägre tid. I Uppsala byte till Upptåget (se till att få kombinerad 
biljett som gäller hela sträckan, oavsett om du åker pendeltåg eller buss). 
 
Karta: www.hitta.se, skriv ”Lyckebokyrkan” i fönstret ”Vad?” 
 
Tidtabeller: 
Tåg: www.sj.se 
Pendeltåg/buss: www.ul.se 
 
Kontakt 
Mejl ordforande@smm.nu (eller Jan.Blomgren@INBEx.se) 
mobil 076-7878336, telefon 018-357272. 
Mejl kassor@smm.nu (eller annikablomgren@hotmail.com) 
mobil 0701-720464, telefon 018-357272. 
 
 

 

http://www.lyckebokyrkan.se/
http://www.hitta.se/
http://www.sj.se/
http://www.ul.se/
mailto:ordforande@smm.nu
mailto:Jan.Blomgren@INBEx.se
mailto:kassor@smm.nu
mailto:annikablomgren@hotmail.com

