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Styreleder’s hjørne
Kjære korpsmedlemmer og foreldre !
Velkommen til en ny utgave av ”Vel Blåst”. Her omtaler jeg litt av det vi gjorde i forrige
sesong, samt at noen av våre planer fremover blir presentert. I avisa finner du også en
oversikt over arrangementskomiteer der mange av dere foreldre er plukket ut til å delta
NB – det er viktig at dere leser dette – samt at vi presenterer medlemslista vår.
I fjor startet vi opp et nytt drillkorps og her var pågangen enorm til å begynne med. Vi
måtte faktisk si nei til flere interesserte, men likevel var vi 18 drillere på øvingene i
høstterminen. Nå har vi hatt litt frafall, noe som er helt naturlig, så nå er det 8-10 drillere
som møter opp på øvingene. Akkurat nå har vi 39 musikere i selve korpset, noe som er
en økning på hele 9 musikere siden i fjor på denne tida. I tillegg har vi flere aspiranter i
musikkskolen, men det nøyaktige antallet varierer litt her. Uansett om vi har litt frafall
blant aspirantene så er nå korpset større enn det har vært på mange år.
Blant de som sluttet før forrige sesong var det mange av våre mest erfarne musikere og
vi var litt engstelige på om vi ville miste mye trøkk og kvalitet etter dette. Men det viste
seg at det ikke var noe problem. De nest eldste har vokst med oppgaven, de har trøkket
til og har ikke noe problem med å fylle plassene til de som gikk ut. Den store tilgangen på
drillere og aspiranter er veldig gledelig og viser at korps er en aktivitet som faktisk hevder
seg godt, selv om både unge og oss litt eldre oftest har en travel hverdag og det er
mange konkurrerende aktiviteter.
Vi fortsetter opplegget med at musikantene får individuell musikkopplæring hos kulturskolen og trener på samspill her i korpset. Samarbeidet med kulturskolen sine erfarne
lærekrefter og distriktsmusikere koster oss mye penger, men er svært viktig for oss fordi
det sikrer oss tilgang til musikkopplæring på høyt plan.
Fjorårssesongen startet med en korpstur til Storuman. Vi flyttet turen ifra juni til
september fordi vi syns det ble for travelt i tida rett etter skolestart. Deretter var høstsesongen i gang og var som vanlig rimelig travel.
Etter den tradisjonelle Lucia-konserten, spilling
til Julegrantenninga på Kulstad skole, spilling i
kirka på julaften og nyttårskonserten i januar
satte vi i gang med å forberede en ny konsert
over temaet ”Ungdom på Scenen”. Denne
gangen hadde vi ikke noe annen tittel på
konserten enn ”Ungdom på Scenen”, men vi
hadde som vanlig med oss litt for enhver smak.
Det var barne og ungdomskor, kammermusikk,
drillfremvisning, Dead Garment og ATRA, samt
våre egne dyktige musikere som spilte ifra sitt
brede repertoar. Alt var proft ledet av Ragni.
Spilling i parken i Storuman Sept.2006

Alt sammen gjorde at vi fikk oppleve ennå en knallbra konsert. Vi fikk inn ca 200 tilskuere
også denne gangen, så det gikk omtrent i null økonomisk sett nå også.

Det som er litt surt med denne konserten er at den eneste parten som faktisk tjener
penger på arrangementet er Vefsn Kommune, gjennom sine avgifter på leie av kinosal og
utstyr. Vi har kun opplevelsen, motivasjonen og det kunstneriske igjen for all innsatsen
(og det krever MYE innsats!). Det er litt synd det skal være sånn.
Etter ”Ungdom på Scenen” lokket 17’de Mai i det fjerne og før vi visste ordet av det var vi
ute og marsjerte i gatene igjen. I år spilte vi ikke i byparken, men bestemte oss for å
vekke folk i Kulstadlia med spilling i gatene. Det var regn og litt surt, men det ble enda
verre, ja faktisk en skikkelig hustrig affære å marsjere i barnetoget! Alle var søkkblaute til
skinnet etterpå. Men under borgertoget kom det plutselig frem noen solgløtt og så var vi
såre fornøyde igjen. Det skal ikke så mye til.

Oppstilling på skoleplassen 17Mai 2007. Surt og kaldt!

I år tok vi heller ingen korpstur i juni men utsatte den til i september for å unngå diverse
andre konkurrerende aktiviteter. Så da ferien var over pakket vi i bilene og dro til
Hemavan der vi losjerte oss inn på et vandrerhjem. Så hadde vi seminar/øvinger der på
både fredag, lørdag og søndag, før vi vendte nesa hjemover igjen. Det var rimelig dødt i
Hemavan utenfor vintersesongen så vi fant ikke noen å spille konsert for, men vi hadde
det koselig likevel.
Videre fremover nå så kommer de tradisjonelle konsertene med Lucia, julegrantenninga,
spilling i kirka på julaften og nyttårskonserten. Vi vil ikke ha en vanlig ”Ungdom på
Scenen” i mars neste år. Årsaken er at vi på den tida fyller 60 år og skal heller ha en
jubileumskonsert. Innholdet i den er ikke definert enda, men dette vil komme utover
vinteren.
I forbindelse med 60’års jubileet i 2008 har vi også invitert til korpsstevne her i Mosjøen,
samt at vi satser på å dra på en ekstra fin korpstur i juni 2008. Vi har bestemt oss for å
dra til Scarborough Music Festival, sannsynligvis i dagene rett etter Kippermocupen. Tida
går fort og vi har så vidt satt i gang med forberedelsene til disse aktivitetene.
Medlemskontingenten for musikanter har stått stille i mange år og vil blir foreslått øket til
1800 på årsmøtet. Det meste av dette går rett til Kulturskolen (som doblet sin kontingent
til 1440 kr ifra 2006), slik at brorparten av korpsets totale utgifter på 3-4000 kroner per
musikant må tas inn gjennom de vanlige kakelotteriene, etc. Vi har hatt inntekter ifra
tomflasker vi har fått ifra brakkeriggen på Elkem, samt hatt diverse konserter med

kake/kaffe/loddsalg. Sammen med direkte sponsing fra Helgeland Sparebank,
Helgelands Kraft, Elkem Aluminium og Vefsn Kommune er dette våre viktigste
inntektskilder. Uten den trofaste støtten vi får ifra disse går det ikke an å drive korpset. Vi
har også fått en uventet overraskelse ifra Bechtel som uten videre overrakte oss 27000
kroner som skulle øremerkes neste års korpstur!
De siste årene har vi ikke drevet med klassiske dugnader (varetelling, etc.) rundt på
byen. Nå må vi nok trø til med noe mer sånne tiltak ettersom det nærmer seg jubileum. Vi
får komme tilbake med mer info når det er mer klart. Alle må huske på at korpset er
frivillig organisasjon som drives på dugnad av oss foreldre og uten dugnadsinntektene så
stopper alt opp. Jeg tror nok at sammenlignet med fotball så er det lite dugnader hos oss.
En nyhet som er verdt å nevne er at vi har fått satt opp ei skikkelig hjemmeside for
korpset vårt. Vi er i gang med å utforme den og det er ikke så mye innhold der ennå, men
det kommer! Der skal vi også legge ut referater fra møter, aktivitetsplaner, bilder fra turer,
etc. Ta gjerne en titt på den. Adressen er www.mosjoenskolekorps.no og kommer til
erstatning for den gamle nettsida vår.
Vi i styret sier hjertelig takk for støtten både fra våre store sponsorer Helgeland
Sparebank, Elkem Aluminium, Helgelands Kraft og Vefsn Kommune, samt fra alle de
mange mindre bidragsyterne som har hjulpet oss gjennom året.
Vi takker Bente Helskog Eriksen og Hilde Engøy for innsatsen i styret og ønsker de nye
velkommen i styret. Styret takker vår eminente dirigent Ragni for nok et år med stødig
taktstokk, utallige historier og vittige kommentarer, stor kreativitet og godt humør. En
hjertelig takk for innsatsen går også til vår dyktige drillinstruktør Stina. Dere er bare supre
begge to!
Helt til sist vil jeg takke for meg som styreleder. Etter å ha vært styreleder i korpset i 4 år
trenger jeg en liten pause. Det har vært veldig moro og givende å bruke tid sammen med
dere i disse årene og jeg sier tusen takk til alle sammen for de fine opplevelsene dere har
gitt meg. Jeg skal komme innom på øvinga og steike både grønne og normale vafler en
sur vinterdag, garantert!

Vennlig hilsen Ketil Rye

Ex-Styreleder

Ragnis Hjørne

Kjære Musikanter!!
Aller først vil jeg ønske våre nye medlemmer hjertelig velkommen til
Mosjøen Skolekorps. De nye er Ida på fløyte, Ingrid og Julie på klarinett,
Even på saxofon, Henrik på bassklarinett, Helge Magnus, Ingrid og Tilde på
kornett. Så vil jeg fortsette med å si hipp hurra for dere som har vært med ei
stund. Dere er en fantastisk gjeng som ikke bare er flinke til å spille, dere
tar også godt vare på hverandre og bidrar hver og en til at nye medlemmer
trives i vårt flotte miljø.
Nå er vi godt i gang med høstens øvelser og mye av det nye repertoaret
begynner å ta form. Allerede fra første øvelsen i august hørte jeg store
framskritt hos mange av dere. Det at så mange er på sommerkurs på
Toppen og spiller i kretskorpset er virkelig verdifullt for oss. Nye
medlemmer i kretskorpset i år er Marita, Håkon, Erlend og Øyvind.
Gratulerer til dere. Vi har faktisk 12!!!! musikanter med i kretskorpset. Jeg
tror det er rekord for Mosjøen Skolekorps. Vi har enda flere som bør
begynne å vurdere å prøvespille for kretskorpset. Snakk med spillelæreren
din om det.
Dette året i korpset kommer til å bli spesielt. I 2008 fyller vi 60 år og
aktiviteten vil selvsagt bære preg av det. Så når dere har fått ut juletreet og
sola har snudd så er det fullt kjør fram mot 60 års JUBILEUM!!
9.mars er det stor konsert i kulturhuset, der vi skal vise hva vi er gode for.
Musikk som er skrevet fra 1948 og fram til i dag skal presenteres på en flott
og minnerik måte. Musikanter, drillere, instruktører og foreldre må stå på
slik at vi er i topp form til da.
Så kommer 17.mai med marsjer, pølser, brus og strålende sol før vi
arrangerer Jubileums-stevne her i Mosjøen. Vi håper at mange korps fra
fjern og nær kommer hit og blir med og setter sitt preg på byen. Etter det er
det bare å begynne å pakke kofferten og pugge engelsk, for så går turen til
det store utland. Nemlig England!!
Ha en trivelig sesong i Mosjøen Skolekorps.
Jeg gleder meg!
Hilsen Ragni.

Ragnis Hjørne

Kjære Foreldre.
Takk for at dere lar deres håpefulle være med i vårt tradisjonsrike Mosjøen
Skolekorps. Dere har fantastiske barn som jeg er sikker på at dere er stolte
av. Jeg vet at dere alle har en travel hverdag, likevel vil jeg be om litt hjelp
fra dere.
1. Sørg for at musikanten kommer på øvelsen slik at vi kan begynne å
spille kl.18.30
2. Legg forholdene til rette slik at musikanten får øvd hjemme.
3. Om nødvendig minn musikanten på å øve.
4. Sørg for at musikanten har med seg alle notene og instrumentet på
øvelsene.
5. Vær gjerne tilstede på øvelsene. Er du god på vaffel steiking så er det
kjempepopulært med litt ekstra kos av og til.
6. Skryt av det barnet ditt gjør. Det fortjener det.
Så gleder jeg meg til resten av sesongen og håper å treffe dere alle ofte
både på øvelser, seminar, konserter og de andre aktivitetene våre.
Har dere idèer og annet dere ønsker å bidra med så ikke vær redd for å
stikke hodet fram. Jeg tar gjerne mot både hjelp, ros, ris og påhitt for at det
vi holder på med skal kunne utvikle seg og bli enda bedre både for
medlemmer og publikum. Ikke vær redd for å blande dere inn i det jeg og vi
driver med. Interesse og engasjement er kjærkomment. Til dere foreldre
som allerede gjør alt det som står ovenfor; TUSEN TAKK!!! Dere er
fantastiske og vi hadde aldri klart det uten dere. Måtte dere bli mange flere.
Hilsen Ragni

VIKTIG – FORELDRE LES DETTE !
Komiteer til arrangementer – Høst07 og Vår08
Ansvarlige for å arrangere :
Lucia-konsert,

16.Desember 2007

Foreldre til :
Katrine Håpnes
Linn Kamilla Hansen
Anne Marit Johansen
Kena Ludvigsen
Amalie Risholm
Tiril Dale

Julegrantenning på Kulstad Skole

2.Desember 2007

Foreldre til :
Håkon Drevland
Andrea Lillebjerka
Maini Johansen
Ingrid Nygård

Jubileumskonserten, ”Mosjøen Skolekorps 60 år” 9.Mars 2008
Vi vil komme tilbake med hvem som skal delta i denne noe seinere.
Frokost på Mosjøen Skole
Ansvarlige er : Rigmor Hansen og Bente Solem

17.Mai 2008

Kafe på Mosjøen Skole
Foreldre til :
Marte Vik
Kristin Andersen
Elise Nakling
Elise Ravnå Eidem

17.Mai 2008

De som ikke kan stille må selv ordne med erstattere !

Aktivitetsplan drill, høsten 2007
Mosjøen skolekorps
OKTOBER
11.10
18.10
25.10
NOVEMBER
01.11
08.11
15.11
22.11
29.11

HØSTFERIE
VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE

VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE – BESTEMME HVA VI SKAL
GJØRE PÅ LUCIAKONSERTEN

DESEMBER
01/12 – 02/12 ADVENTS-SEMINAR, ØVE M/LYSSTAVER
ØVE INN OPPTREDEN TIL LUCIAKONSERT
ØVE INN DRILL TIL EN MARSJ (SKAL OG VISES
FREM PÅ NYTTÅRSKONSERTEN)
06.12
ØVER PÅ OPPTREDEN TIL LUCIAKONSERT
13.12
ØVELSE SAMMEN MED KORPSET
16.12
LUCIAKONSERT
20.12
SISTE ØVELSE FØR JUL M/KOS FRA 18.30
JANUAR 2008
03.01
10.01
13.01
17.01
24.01
31.01

Stina

VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE
NYTTÅRSKONSERT DRILL TIL EN MARSJ
VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE

AKTIVITETSPLAN MUSIKK, HØSTEN 2007
MOSJØEN SKOLEKORPS
OKTOBER
04.10
11.10
18.10
25.10

VANLIG ØVELSE
HØSTFERIE
VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE

NOVEMBER
01.11
GRUPPEØVELSER FØR PAUSEN, NOE KOS ETTERPÅ
08.11
VI SPILLER LITT JULEMUSIKK
15.11
VANLIG ØVELSE
22.11
VANLIG ØVELSE
29.11
VANLIG ØVELSE
DESEMBER
30/11-02.12 ADVENTS-SEMINAR. KUN UNGD.KORPS 30/11, ALLE 1-2/12.
VI HAR TENNING AV JULEGRANA PÅ KULSTAD SKOLE.
06.12
VANLIG ØVELSE
13.12
ØVELSE I LAG MED DRILLERE
16.12
LUCIAKONSERT
20.12
SISTE ØVELSE FØR JUL (m.kos), ALLE AVSLUTTER Kl 1900
24.12
JULAFTEN I KIRKA. VI SKAL SPILLE PÅ FØRSTE GUDSTJENESTE.
JANUAR 2008
03.01
VANLIG ØVELSE
10.01
VANLIG ØVELSE
13.01
NYTTÅRSKONSERT I KIRKA (TROR VI, KAN BLI FLYTTET)
17.01
VANLIG ØVELSE
24.01
VANLIG ØVELSE
31.01
VANLIG ØVELSE

Medlemmer ex aspiranter høsten 2007.
Ant.
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55

Instr.
Baryton
Baryton
Baryton
Baryton
Baryton
Baryton-Sax
Bass-Klarinett
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Driller
Fløyte
Fløyte
Fløyte
Fløyte
Fløyte
Fløyte
Horn
Horn
Klarinett
Klarinett
Klarinett
Klarinett
Klarinett
Klarinett
Klarinett
Klarinett
Klarinett
Kornett
Kornett
Kornett
Kornett
Kornett/Slagverk
Sax
Slagverk
Slagverk
Slagverk
Slagverk
Trombone
Trombone
Trompet
Trompet
Tuba

Etternavn
Benum
Karlsen
Pedersen
Ravn
Solem
Aas
Rognryggmo
Antonsen
Dale
Eidem
Hagfors
Hagfors
Johansen
Krogstad
Lillebjerka
Markussen
Olsen
Paulsen
Solli
Strand
Ulvang
Ulvang
Vik
Hansen
Håpnes
Kaggerud
Nårdås
Solvang
Stenvik
Johansen
Ludvigsen
Grønvik
Jørgensen
Mikalsen
Nakling
Nygård
Ragnvaldsen
Risholm
Stordal
Thoresen
Andersen
Ravn
Røilid
Sivertsen
Solvang
Rye
Almås
Andersen
Drevland
Sjåmo
Almås
Ravn
Nermo
Rye
Simensen

Navn
Karoline Anna Benum
Even Karlsen
Vetle Selbæk Pedersen
Kenneth Andre Ravn
Erlend Solem
Solveig Aas
Karoline Fagerli Rognryggmo
Kamilla Antonsen
Tiril Dale
Elise Ravnå Eidem
Maren Hagfors
Marthe Mari Hagfors
Maini Johansen
Marlene Krogstad
Andrea Lillebjerka
Hedda Sofie Markussen
Thea Christin Olsen
Marte Paulsen
Birte Helen Solli
Maren Knutli Strand
Camilla Ulvang
Taran Ulvang
Marte Vik
Linn Camilla F. Hansen
Katrine Stenvik Håpnes
Lilja Strøm Kaggerud
Nina S. Nordås
Marita Stortjønnli Solvang
Ida Stenvik
Anne Marit Johansen
Kena Ludvigsen
Karoline Grønvik
Kristin Jørgensen
Henrik Mikalsen
Elise Nakling
Ingrid Nygård
Petter Ragnvaldsen
Amalie Allmendingen Risholm
Emilie O. Stordal
Julie Myrflott Thoresen
Ingrid Helen Andersen
Helge Magnus Ravn
Tilde Røilid
Petter Sivertsen
Maiken Stortjønnli Solvang
Marianne Rye
Kristoffer Almås
Kristin Andersen
Håkon Drevland
Henrik Rynning Sjåmo
Simon Andre Almås
Øyvind Ravn
Stine Nermo
Lars Magnus Rye
Preben Simensen

Født dato Mobil musikant
30.11.1994
90994479
12.05.1997
28.10.1994
47854648
99037705
02.01.1993
93845270
01.06.1990
95208802
19.01.1990
95096067
13.07.1998
97591145
29.07.1998
21.07.1998
90080253
16.07.1997
98467602
28.07.1998
98467602
14.02.1997
98281139
28.03.1995
97020467
28.07.1997
26.08.1998
14.10.1999
20.03.1995
41558730
05.05.1994
97774835
18.04.1998
07.10.1994
45451512
10.10.1998
15.11.1996
90560580
12.04.1994

26.08.1994
30.07.1997
05.12.1994
08.12.1993
24.06.2003
14.04.1989
19.10.1994
03.07.1996
31.08.1994
27.09.1996
17.12.1996

99457372
90726286
90839828
95749545
48200428
93642069
94335850
47073499
41648554

93827197

26.07.1994
10.04.1997
97184210
22.10.1996
06.09.1996 91725931-48136833
02.01.1996
45203502
23.12.1989
95223757
15.06.1993
30.03.1994
23.01.1994
20.03.1990
02.08.1993
23.08.1996

95805634
93462775
91518728
95909748
99447148
92037634

Valgkomiteens innstilling til styre i Mosjøen skolekorps
Innledning
Valgkomiteen vil innledningsvis beklage at det ikke har vært mulig å få tak i ny leder etter
Ketil Rye, som har bedt om en pause. Det kan selvsagt hende at det finnes barn i Mosjøen
skolekorps som har foreldre som er villig til å ta på seg ledervervet, men valgkomiteen har
ikke vært i stand til å finne dem.
Valgkomiteen har i løpet av de siste par ukene vært i kontakt med foreldrene til bortimot 80
prosent av medlemmene av skolekorpset. Blant dem vi ikke har kontaktet, er foreldre til
medlemmer som går på videregående skole. Vi har også kontaktet fire av drill-foreldrene.
Noen har tatt på seg verv, noen har hatt verv tidligere, men mange er ikke interessert i å gjøre
en jobb for skolekorpset. Det kan høres brutalt ut, for de fleste har tilsynelatende gode
grunner, men faktum er uansett at mange foreldre sier nei til å bidra til opprettholdelsen av sitt
eget barns fritidsaktivitet.
Forslag
På bakgrunn av dette har valgkomiteen følgende forslag til nytt styre:
Leder:
Korpsleder: Grete Stortjønnli
Kasserer: Vidkun Ravn
Sekretær:
Uniformsansvarlig: Signe Fjelleng Hansen
Drillkontakt: Trine Holmen
Arrangementsansvarlig: Rigmor Hansen
Valgkomiteen foreslår at det nye styret selv bestemmer hvem som skal fungere som nestleder.

Mosjøen 30. oktober 2007

Bente Helskog

Hilde Engøy

