
Körresa 6ef  
till Askersund
Fredag-lördag 3-4 maj 2019 



Körresa med 6EF till Askersund 
Hejsan! Här kommer information om körresan fredag-lördag, 3–4 maj. 

OBS! Om ditt barn får förhinder och inte följer med, meddela oss per omgående genom att ringa/SMS:a till någon 
klassförälder du känner till som finns i listan nedan. Vi tror att vi vet om alla allergier (t ex mjölk) men är det någon mer 
som har allergi kan ni även meddela oss på samma sätt. 

Gruppen dit är 56 elever och 8 klassföräldrar plus Cassandra. Fredrik Lundqvist är på plats vid ankomst. Gruppen hem är  
2 st flera pga tågresa. Vi ordnar transport av elever och vuxna till och från Askersund, vi äter mat när vi kommer fram på 
fredagskvällen, vi äter frukost på lördag morgon, vi sjunger några sånger på lördagsförmiddag i Mariebergs köpcentrum 
Örebro, vi får äta korv (vego/vanligt) på Askersunds torg, vi sjunger några sånger på torget, vi repeterar i kyrkan, vi äter 
gemensam taco-middag på församlingshemmet, konsert kl 18-19, och slutligen avfärdhemresa kl 19:30 med ankomst ca 
22:15. Pust! 

Kostnader & inbetalning 
Vi klassföräldrar har pratat om hur vi gör med de merkostnader som uppstår (inkomst från konserten minus kostnader 
buss/mat/etc) och vi kom fram till att vi inte ska röra klasskassorna utan be om en inbetalning per familj på 100 kr. 
Vänligen skriv: AF-resa ”Barnets Namn”. Tack!! 

OBS! För 6E SWISH till Kristina Wångberg Aneland  Nr 070-632 55 66 
OBS! För 6F SWISH till Lisa Nyman    Nr 070-716 42 14 

Åka dit & tillbaka 
Vi har en buss med plats för 58 personer. Vi är totalt några fler än 58 så några kommer att få åka bil.  
De som ordnar med bil är följande: 

1 Johan Paju (med son + tre till) 
2 Madeleine Modin (eller ev annan…) 

De allra flesta åker förstås i bussen, men eftersom flera vuxna måste vara ombord på bussen, måste vi räkna med att några 
6–8 elever får åka bil. Vi har en lista vid samling för avfärd kl 16:00 från AF (Tegnérgatan 44–46). Bussen åker kl 16:15! 

Avfärd hemåt blir kl 19:30, vi kommer ha 2 flera personer hem då några tar sig dit på egen hand. Ankomst ca kl 22:15. 
Föräldrar som hämtar kan ha kontakt med sitt barn om aktuell ankomsttid. 

Fördelning av elevernas sovplatser på församlingshemmet har vi bestämt i förväg (se sista sida): Det finns flera rum att 
sova i och det kommer bli flickor för sig och pojkar för sig. Eventuella synpunkter kan tas på plats. Vi tror inte att sova ute 
med tält eller annat utomhus kommer vara möjligt. 

Kontaktlista: 
Fredrik Lundqvist  tel 070 967 02 08 
Cassandra Jenner tel 070 9920721 
6E 
Nicklas Bjerka tel 0707343546 
Michael Durkin tel 070 77 44 299 
Johan Paju tel 0705377177 
Helen Schneider tel 0727-206032 
6F 
Mateusz Herczka  tel 0732-533190 
Linda Svedin  
Madeleine Modin tel 0702162444 
Johannes Dahlman tel 070-4916931 



Tidsplan: 
• Fredag 3 maj 

16:00 Samling vid AF (Tegnérgatan 44–46). 

16:15 Avfärd buss/bilar 

19:30 Ca ankomst Askersund (rumsfördelning sedan gemensam middag) 

• Lördag 3 maj 

8:00-10:00 Frukost på församlingshemmet 

10:30 Buss till Örebro 

11:00-11:30 Sång i Mariebergs köpcentrum Örebro. Därefter buss tillbaka till Askersund. 

12:30 Ankomst till torget, där kören äter korv (förstås även vegansk korv). 

13:00 (eller något tidigare) Sång på Askersundstorget. Därefter går kören till kyrkan (300 m). 

14:00-16:00 Repetition i kyrkan 

16:00 Mat i Klockarbacken (Tacos!) 

18:00-19:00 Konsert i Landskyrkan 

19:30 Hemresa  

22:15 Ca ankomst AF 

Mat 
Se till att ditt barn får med sig matsäck/dricka (mellis) på bussresan till Örebro/Askersund,  
helst ingen mat som kladdar eller skräpar ner då bussen tar extra betalt för städning. 

På plats fredagskvällen blir det vego pastasallad (ej glutenfri) med tillbehör (ost, kött, etc) och  
utöver det matbröd (ej glutenfri). Vi planerar även lite snacks… 

Frukost lördag fixar vi på plats.  

Ca 12:30 vid sång på Askersundstorg blir det korv, samt vegetariskt alternativ. 

Lördag eftermiddag 16:00-17:30 innan konsert äter vi taco-middag. Klassföräldrar gör maten medan eleverna repeterar. 

Vi ordnar något att äta på bussen på vägen hemåt. 

Konsertprogram (öva!) 
Sanctus – J. Sandström 
Sanctus – B. Britten 
Ave Verum Corpus – W. A Mozart 
Kyrie – W. A Mozart 
The Lord bless you and keep you – Rutter 
Ave Maria – C. Jenner 
Jag såg dig – Kraja 
Värmlandsvisan – J-Å. Hillerud 
Koivisto Polska – J. Å Hillerud 
Now is the month of Maying – T. Morley 
Nu grönskar det – J.S Bach 
Sommarpsalm – W. Åhlén 

  



Lista med utrustning att ta med 
OBS! Liggunderlag / eller liten luftmadrass (max bredd 90 cm, för att alla ska få plats)! 
OBS! Ta med mellanmål/dricka till fredagseftermiddagen på bussen! 

• Noter + pärm + Blyertspenna 

• Konsertkläder  (p) Svarta byxor / (f) kjol 
 (p) Vit skjorta / (f) blus 
 Svarta strumpor 
 Svarta skor 

• Strumpor & underkläder 

• Tröja & byxa 

• Jacka 

• Regnjacka / ev. paraply 

• Nattkläder 

• Hygienartiklar Tandborste & tandkräm 
 Hårprodukt 
Handduk 
 Deodorant 
 Öronproppar 

• Telefon + laddare 

• Sovsäck & kudde samt liggunderlag/madrass 

• Vattenflaska 

• Eventuellt snacks-glass-godis-peng OBS! Inga nötter! 

Sovplatser Askersund  
Rum   
nr 

Antal platser Elever  

1 8 Juni, Klara, Alva, Gertrud, Signe (6F), Mila (6E)  

2 8 Molly, Märit, Sibylla, Alma, Moa, Agnes (6F)  

3 10 Bianca, Madeleine, Ellen, Siri, Hilma, Alice, Vera, Hilda, Momo (6E)  

4 15 Lea, Olivia, Sofie, Isabella, Ellen, Tindra, Ella, Julia (6F)  
Alvina, Agnes, Freja-Lisa, Matilda, Charlotte, Elva (6E)  

5 14 Edward, Vide, Ludvig, Hugo, Jonathan, Måns, Isaac, Frank, Olle, Ivar , Alfred (6E)  

6 1 Cassandra 

7 2 
 

8 14 Theodor, Alvin, Elias, Alle, Alex, Adrian, Filip, Mats, Vide, Leon (6F)  

9 2 
 

 
Elever som inte sover över: Juli 6F, Greta, Grete, August 6E  


