
 
Folkmusikläger 
på Kyrkogårdsö 

Lärare är Sven Midgren från Sverige, Iida 
Savolainen och Tommi Asplund från Helsingfors 
samt Siv Ekström från Åland. Två assistenter 
ansvarar för fritidssysselsättningen. 
Undervisningen sker på gehör på fiol och cello. 
Alla åldrar är välkomna.

Lägret hålls på pensionat Havsgården som består 
av ett flertal olika byggnader där vi bor i 2 - 4 
personers rum, indelade enligt ålder. I ”stallet” kan 
ca 12 st bo i samma rum om det behövs.

Frukost, lunch, mellanmål, middag och kvällsmål 
ingår i lägeravgiften. På ön finns ingen butik, men 
värden brukar sälja lite kioskvaror ibland.

Deltagarna delas in i grupper enligt spelvana och 
undervisas på gehör. Vi spelar mellan ca kl 9 och 
17, men med flera pauser under dagen. På 
kvällarna håller vi samlingar med spel, lekar och 
dans, korvgrillning, bastubad mm. Noterna till alla 
lägerlåtar delas ut vid lägrets avslutning.

Välkommen med på föreningen Antons Vänners  
folkmusikläger på Kyrkogårdsö den 28.7-2.8 2019. Vi 
spelar, dansar och sjunger, simmar, umgås och äter 
gott hela veckan.

Anmäl dig till lägret
Skicka mail till anmalan@antonsvanner.ax om du 
inte redan gjort det, så får du ett mejl med frågor 
om spelvana och liknande och bekräftelse på att 
du fått plats på lägret. Dessutom ber vi dig då att 
betala lägeravgiften (före midsommar) för att 
bekräfta deltagandet.

Vi vill gärna ha din anmälan inom maj månad.

Försäkring
Observera att lägerdeltagandet sker på eget eller 
målsmans ansvar. Lägret har ingen 
olycksfallsförsäkring för deltagarna.

212 € för barn under 12 år
294 € för 12-18-åringar
Rabatt för syskon 20 €

324 € för vuxna

Understöd
Lägret kan genomföras tack 
vare ekonomiskt bidrag från 
bl.a. följande instanser: 

Ålands kulturdelegation ger 
årligt stöd. Det tackar vi för!

Vi har dessutom sökt stöd 
från flera fonder: Gesellius 
fond, Otto Malms fond  och 
Svenska kulturfonden.

Lägeravgiften
Föreningen subventionerar avgiften 
med 30 e per barn. Vuxna betalar 
självkostnadspris.
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Vad ska packningen innehålla?
- Fiolen eller cellon och ev andra instrument
- Lakan, dynvar, stor och liten handduk
- Toalettgrejer (tips:myggmedel!)
- Kläder för alla väder, baddräkt
- Fritidssysselsättning (spel, böcker, ritgrejer)
- inspelningsapparatur om du har - bra att banda 

låtarna med
- lite pengar för inköp i ”kiosken”
- ta gärna med en egen mugg för saft/kaffe/te i 

samband med mellanmål och kvällsmål - vi har 
nämligen bestämt oss för att minska sopberget! 

Besök på lägret 
Föräldrar, släkt och vänner som gör tillfälliga besök på 
lägret skall betala för kost och logi direkt till 
Havsgårdens ägare. Man bör också meddela på 
förhand att man kommer, se telefonnummer nedan. 

Resorna till lägret
Västerifrån: På söndag den 28.7 reser vi från fasta 
Åland från Långnäs med färjan kl 19.00 (Det finns 
ingen buss till denna tur. Samåk gärna - meddela Siv 
Ekström om du behöver skjuts.)  Vi åker med M/S 
Skiftet, som har servering, Kvällsté serveras när vi 
kommer fram till Kyrkogårdsö.

Österifrån: Från Galtby (Korpo) går färjan kl. 15.30. 
Det är Gudingen och det finns servering. Den är 
framme på Kökar kl. 18.00, där stiger man av och 
väntar tre kvart innan Knipan - som inte har servering 
ombord - avgår kl. 18.45 och är framme på 
Kyrkogårdsö 19.20. 

OBS! Kom ihåg att när man kommer ombord ska 
man meddela besättningen att man skall i land på 
Kyrkogårdsö.

Lägeravslutningen
Familjemedlemmar och andra är välkomna till 
avslutningskonserten på Kyrkogårdsö fredagen den 
2.8 kl. 14.15. 

För att komma till Kyrkogårdsö på fredag förmiddag 
gäller det att starta tidigt. Färjan 07.30 fr Långnäs 
angör Husö 09.15. och därifrån kan Markus hämta. 
OBS, den hämtningen måste man förhandsboka! 
Nästa färja går kl 12 och kommer till Kyrkogårdsö kl. 
14.00. De föräldrar/anhöriga som önskar lunch på 
Kyrkogårdsö bör förhandsanmäla sig senast onsdag 
31.7 genom att ringa 55251 eller skicka SMS till Siv. 

Hemresan: Färjan västerut avgår kl. 16.10 från 
Sottunga dit Markus kör oss med en av sina båtar. 
Avfärd 15.15. Vi är framme i  Långnäs kl. 17.25.  
Färjan österut avgår kl 18 från Kyrkogårdsö.

Spelmansstämma i Önningeby 3.8
Folkmusiklaget Kvinnfolk årliga spelmansstämma 
vid Önningebymuseet i Jomala hålls i år en vecka 
efter lägret, den 3 augusti. Där träffas de 
lägerdeltagare som har möjlighet för att 
”buskspela”, lyssna på andra och medverka i 
konserten på kvällen. 

Man kan komma med redan på eftermiddagen - det 
hela börjar kl 14.00 - om man vill få tillfälle att spela 
mycket. För att vara med och spela på konserten 
måste man vara på plats senast 17.30. Konserten 
börjar 18.30. Middag serveras ca 16.30.

Frågor om spelmansstämman besvaras av Siv 
Ekström,  siveks15@gmail.com.

Kontaktuppgifter
Telefon till Havsgården 55 251.

Frågor före och under lägret: Siv Ekström tfn 
+358 (0)40-5182966. Mail: siveks15@gmail.com

Antons Vänner på nätet
Antons Vänner har en egen webbsida på 
adressen www.antonsvanner.ax. Där kan man 
läsa om föreningen och ladda hem detta 
lägerinfo.
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