
BLÅSARLÄGER                 
Känn dig grymt välkommen till blåsarläger 2018! 

 
Du som får det här brevet är anmäld till Blåsarläger och det är riktigt kul att hälsa dig välkommen 
dit! Vi hoppas på härliga dagar tillsammans med mycket spelande, roliga aktiviteter, skratt och en 
gemenskap utöver det vanliga. 
 
Här följer lite information som kan vara bra för dig att veta innan lägret. 
 
Incheckning sker måndagen 23 juli mellan kl 10.00-11.00 på Glimåkra folkhögskola. Då finns 
också möjlighet för anhöriga att fika.  
 
Avslutning blir det på fredagen den 27 juli kl 17.30 i Glimåkra kyrka med en stor konsert! 
Därefter finns det möjlighet att fika på folkhögskolan. Glöm inte att bjuda med släktingar och 
kompisar.  
 
Packlista: Täcke, kudde, lakan, ditt instrument, notställ med namn, mapp till notförvaring, bibel, 
anteckningsblock, penna, tandborse, tvål handduk, bad- och idrottskläder, kläder och skor för 
inne- och uteaktiviteter, fickpengar till café och Trollabadet.  
  
Bra att veta:  
Du är kollektivt olycksförsäkrad under, till och från lägret. Våra regler måste dock följas. 
Någon gång under lägret tar vi upp en kollekt som går till Salt Sydsverige. Ta gärna med pengar 
till detta.  
Om man vill framföra något på caféet så går det bra!  
Lägerchef är Martin Åsman, tel. 076-6188800 eller martin.asman69@gmail.com.  
Telefon till skolan är 044-448 00 
Har du några frågor eller funderingar kring lägret i sig får du gärna kontakta Martin. Har du andra 
frågor får du gärna kontakta Salt Sydsveriges expedition, 0768-332801. 
 
Betalning:   

Sker innan lägret börjar till Salt Sydsveriges bankgiro 5275-8786 eller Swish 123 354 77 
91. Skriv i meddelandet ”namn + blås18”. Priset för lägret är 2 100 kr/deltagare (och för dig som 

är över 25 år är priset 2 600 kr.). Syskonrabatten är 100 kr vilket betyder att ni drar av 100 kr för 
barn nr två.  Har du beställt lägertröja så kostar den 79 kr/st. 
 
Ledarna önskar dig en superhärlig sommar och är alla grymt taggade på att få spendera härliga 
dagar tillsammans med dig och de andra Blåsarna! 
 
Varmt välkommen!  
/Martin Åsman, lägerchef 
 


