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Styreleder’s hjørne
Kjære korpsmedlemmer og foreldre !
Velkommen til Internavisa vår ”Vel Blåst”. Som vanlig vil du her finne en liten omtale av
det vi gjorde i forrige sesong, samt noen av våre planer fremover. I avisa finner du også
en oversikt over arrangementskomiteer der mange av dere foreldre er plukket ut til å
delta – det er viktig at dere leser dette – samt at vi presenterer medlemslista vår.
Akkurat nå er vi hele 46 musikere i korpset, men 16 av disse er aspiranter og er ikke med
på korpsøvingene ennå. I selve korpset er vi 30 aktive, noe som er en nedgang på 6
siden i fjor. Blant de som sluttet i fjor var det flere av våre mest erfarne musikere, men
sånn er det nå engang at man slutter i skolekorpset når tiden er inne til det. Vi kan bare
se fremover og er derfor svært fornøyd med at vi har fått inn så mange ivrige aspiranter
som vi håper vil tilbringe mange år sammen med oss.
Vi fortsetter opplegget med at musikantene får individuell musikkopplæring hos kulturskolen og trener på å spille sammen her i korpset. Samarbeidet med kulturskolen sine
erfarne lærekrefter og distriktsmusikere er svært viktig for oss sikrer oss tilgang til
musikkopplæring på høyt plan. Tidligere i år var det en del offentlig debatt om nytteeffekten av ordninga med distriktsmusikere. Våre folkevalgte ville spare noen kroner på å
fjerne støtten til distriktsmusikerne, men heldigvis ble ikke dette satt ut i livet. I avisa er
det vedlagt et brev som korpsets styre sendte til kommunen som et innlegg i den saken.
I fjor la vi ned drilltroppen etter at frafallet var blitt for stort. Vi synes drill er flott og vi vil
gjerne starte opp en drilltropp igjen. Derfor var vi ute med en annonse om opptak til drill i
juni, men responsen har dessverre vært fullstendig lik null.
Fjorårssesongen var rimelig travel. Etter den tradisjonelle Lucia-konserten, spilling til
Julegrantenning, kirka på julaften og nyttårskonsert i januar satte vi i gang med å
forberede en ny konsert over temaet ”Ung på Scenen”. Denne gangen var det
populærmusikk som ble spilt og vi hadde god drahjelp både av et flott band, dyktige exmusikere fra korpset, dansere og et par av våre foreldre som driver en del med sånt. Det
ble en knallbra konsert syns nå jeg. Ca 200 tilskuere så denne konserten og det er vi bra
fornøyd med, det gikk vel faktisk litt i pluss denne gangen.
Etter ”Ung på Scenen” glimtet 17’de Mai i det fjerne og før vi visste ordet av det var vi ute
og marsjerte i gatene igjen. I år tok vi ingen korpstur i juni men utsatte den til i september
for å unngå diverse andre konkurrerende aktiviteter. Korpsturen ble bare en enkel
busstur til Storuman, der vi fikk ligge i gymsalen på en skole. Så hadde vi seminar/øving
der på lørdag formiddag, spilte på torget og koste oss med bowling på kvelden. Søndag
var det konsert på et hotell før vi satte kursen hjemover.
Vi har i det siste tatt på oss et par spilleoppdrag rundt i byen – åpninga av Tiendebyttet
og åpninga av det nye fotball-anlegget på Halsøy-leira. Prisen for at korpset stiller på ei
spilling er 2000kr per gang. I tillegg til at dette er gode inntekter som går rett i kassa er
det fint at vi profilerer oss gjennom slike arrangementer. Jeg er helt sikker på at dette
bidrar positivt til rekrutteringa.

Videre fremover nå så kommer de tradisjonelle konsertene med Lucia, spilling i kirka på
julaften og Nyttårskonserten. I skrivende stund har vi ikke konkrete planer for hva en ny
”Ung på Scenen” i mars neste år skal ha som tema, men vi får se hva som dukker opp av
ideer utover før-vinteren.

Det vi allerede nå må begynne å tenke på er at korpset har 60’års jubileum i 2008. Vi har
diskutert om vi kanskje skal invitere til korps-stevne her i Mosjøen, vi må ha jubileumskonsert og andre tilstelninger, og vi satser på å dra på en ekstra fin korpstur i juni 2008.
Vi har lyst til å dra til Skottland på Scarborough Music Festival (sjekk detaljer på internett
http://www.clubenglandfestivals.com). Det vil bli en utfordring å skrape sammen midler til
en sånn tur, men det hadde vært utrolig artig og vi har jo nesten 2 år på oss.
Medlemskontingenten for musikanter er fremdeles på 1500 kroner. Det meste av dette
går som kjent rett til Kulturskolen, slik at brorparten av korpsets løpende utgifter på 67000 kroner per musikant må tas inn gjennom de vanlige kakelotteriene, etc. Vi har hatt
flere runder med loddsalg, samlet inn flasker og hatt diverse konserter med
kake/kaffe/loddsalg. Sammen med direkte sponsing fra Helgeland Sparebank, Elkem
Aluminium og Vefsn Kommune er dette våre viktigste inntektskilder.

De siste årene har vi ikke drevet med klassiske dugnader (varetelling, etc.) rundt på
byen. Nå nærmer det seg imidlertid 60-års jubileum for korpset i 2008 og vi planlegger å
dra på en litt mer omfattende korpstur enn de tradisjonelle bussturene til Sverige. Dette
koster selvsagt ekstra penger. Det er også mulig vi steller i stand en del jubileumsaktiviteter som kan kreve ekstra midler. Sannsynligvis må vi derfor kjøre ekstra dugnader
de neste to sesongene for å dekke inn de økte kostnadene.

Jeg forstår at pengemaset, loddsalget og dugnadsaktivitetene kan være en liten plage for
foreldrene. Korpset er imidlertid en frivillig organisasjon som drives på dugnad av oss
foreldre og uten disse inntektene så stopper alt opp. Jeg tror nok at sammenlignet med
fotball så er det lite dugnader hos oss.
Styret takker våre sponsorer Helgeland Sparebank, Elkem Aluminium Mosjøen og Vefsn
Kommune for støtten i året som gikk. Vi takker Bente Solem og Else Gluggvatshaug for
en knakende god innsats og ønsker Bente Helskog, Kirsti Stenvik og Hilde Engøy
velkommen i styret.
Styret takker vår eminente dirigent for nok et år med stødig taktstokk, stor tålmodighet
med distraherte perkusjonister, alltid en velplassert kommentar, stor kreativitet og godt
humør. Du er knallgod!

Styret i Mosjøen Skolekorps for kommende sesong (2006-07) består av :
Styreleder
Kasserer
Materialforvalter
Uniform.ansvarlig

Ketil Rye (tlf 90859284)
Vidkun Ravn
Grete Stortjønnli
Kirsti Stenvik

Assistent for materialforvalter :

Nestleder
Sekretær
Arr.Ans.
Korpsleder

(ikke valgt)
Bente Helskog Eriksen
Hilde Engøy
(avskaffet)

Geir Solvang

Vennlig hilsen Ketil Rye
Styreleder

PS… styreleder’n er veldig glad i damer – det er ikke det – men det er stadig lite mannfolk å se i tillitsvervene til
korpset. Er det bare Mor som trør til med korpset, mens Far kjører krapylene til fotballen? Jeg kunne tenkt meg litt
flere mannfolk i styrevervene, bare for å få litt balanse altså.…DS

Ragni’s Hjørne

KJÆRE MUSIKANTER
Så er vi godt i gang med en ny sesong.
Vi har nettopp vært på en artig og vellykket tur til Sverige der vi etter effektiv og god
øving hadde en topp konsert for et imponert publikum.
Videre har vi rukket å ha to spilleoppdrag her i Mosjøen. Først spilte vi på åpninga av
kunstgressbanen på Halsøy og noen dager senere på åpninga av tiendebytte. Til
sammen tjente vi 4.000,- på de to jobbene. Jeg er storfornøyd med korpset på alt vi har
gjort i høst.
Vi har fått tre nye medlemmer; Solveig, Karoline R. og Stina. Jeg er kjempeglad for at
dere valgte å bli med i Mosjøen Skolekorps. Samtidig har vi hatt lite frafall blant de gamle
medlemmene, dette er det som gjør at korpset kan bli enda bedre i år enn vi var i fjor. Før
jul kommer vi til å ta inn noen av de som begynte som aspiranter i fjor. Da får vi endelig
en etterlengtet tubaist, to klarinettister, en saksofonist og en trompetist. Jeg regner med
at dere vil ta vel imot dem, og hjelpe dem både med spillinga og det øvrige som vi driver
med i korpset.
Det er gledelig at så mange som seks av dere nå går på musikklinja og utvikler deres
musikalske evner ytterligere. Hurra for Kenneth, Kristoffer, Stine, Tor-Eric, Solveig og
Karoline R.
Dessuten har både Simon og Karoline G kommet inn i kretskorpset. Gratulerer! Det betyr
at vi nå faktisk har sju stykker med i fylkets representasjonskorps. Seks av korpsets
medlemmer var på Toppen på sommermusikkskole. Dette er en flott måte å bli kjent med
andre musikanter fra andre steder enn Mosjøen, samtidig som man blir flinkere til å spille.
Jeg håper at enda flere av dere blir med både i kretskorpset og på Toppen neste
sommer.
Planene framover dette året kan dere se på aktivitetsplanen. Det kommer en ny plan for
våren i løpet av januar.
Vi satser på å ha "UNGDOM PÅ SCENEN-2007" i kulturhuset torsdag 15.mars. Det
jobbes med hvordan vi skal legge opp forestillinga denne gangen og jeg setter stor pris
på å få innspill og idèer fra både musikantene og andre som har noe å bidra med. Jeg
håper det blir en suksess også i år.
Til slutt vil jeg si takk til dere alle for det dere bidrar med til korpset, og takk for at jeg får
lov å jobbe sammen med dere. Uten dere hadde Mosjøen manglet noe verdifullt.
Ragni

STYRETS ÅRSMELDING 2005-06
GENERELT
Styret har vært aktivt gjennom hele sesongen og det har vært godt oppmøte på
de fleste styremøtene. Styrets medlemmer har deltatt aktivt i loddsalg,
arrangement av konserter og dugnader. Flere styrerepresentanter var også med
på korpsturen i september.
Høsten 2004 fikk vi en stor tilstrømning av aspiranter, noe som er meget
positivt, men på grunn av dette ble Kulturskolen fullt belastet og måtte begrense
sine inntak. Dette førte til at vi ikke gikk ut generelt på skolene verken høsten
2005 eller nå i september med et generelt aspirantinntak. De fleste som likevel
kom seg inn på Kulturskolen er tatt inn etter hvert som kapasiteten oppsto og
ved direkte kontakt. Likevel har vi nå hele 16 aspiranter på Kulturskolen.
Styret besluttet å legge ned drilltroppen etter 17’de Mai 2005. Vi har forsøkt
flere ganger å annonsere både etter ny drilltrener og etter interesserte til drill,
men det har ikke meldt seg noen som vil starte. Sannsynligvis er den eneste
muligheten for å få til en drilltropp at en voksen person kan ta på seg å dra dette
i gang og følge det opp på korpsets vegne. Hvis noen vet om en slik person der
ute, så vil resten av styret støtte opp, samt at den drillansvarlige vil gå inn som
nestleder i styret i korpset. Kontakt oss gjerne.

ØKONOMI
Vi får nå ca 1/3 av tomflaskene fra brakkeriggen ved Elkem. Det blir en del
panting, som i prinsippet skal fordeles litt mellom medlemmene i styret, og det
blir vel igjen 2-3000 kr per år på dette. Vi har også tatt på oss å måle
”kundetilfredshet” for Rimi og Europris, noe som utgjør ca. 9000 kr per år i
inntekter. Økonomisk ligger vi greit an nå, men det skyldes mest at vi ikke har
kjøpt inn nevneverdig med instrumenter siste sesong. Behovet har ikke vært det
store etter at vi fikk en del tilskudd bl.a fra kommunen og fra Elkem til
instrumentkjøp sesongen før. Hver musikant koster korpset mellom 6500 og

7000 kroner per år i løpende utgifter. Kontingenten utgjør bare en liten del av
dette, så vi er helt avhengig av å skaffe andre inntekter.

AKTIVITETER I ÅRET SOM GIKK
Ordningen med å splitte av et ungdomskorps og drive spesielle øvinger med
dem ser ut til å fungere godt og vil bli videreført. Vi tror dette øker motivasjonen
og prestasjonene blant våre ungdomsskolemusikanter og vi har satt av en øving i
måneden til dette formålet (se Ragni’s aktivitetsplan). Husk at øvinga slutter kl
1830 for de som ikke er med i ungdomskorpset. Vi viderefører også
”fadderordningen” for våre førsteårs musikanter. Dette håper vi vil bidra positivt
og hjelpe de nye til å komme seg inn i miljøet. Vi regner med det er godt å ha en
”storebror/søster” å forholde seg til på øvingene.
Vi må også nevne at vi nå har 7 musikere med i kretskorpset – dette er
kjempeflott og styrker og inspirerer resten av korpset!
Luciakonserten i desember gikk av stabelen på tradisjonelt vis i samarbeid med
Toril Fosby’s svært unge ”aspiranter” i Musikkskolen. Vi kuttet litt ned på vår
spilleliste denne gangen og syntes det fungerte bra. Det var utdeling av
medlemsbøker til aspirantene og 5-års medaljer til våre ”veteraner”.
”Ungdom på scenen” var et stort arrangement i kino’n i samarbeid med
Kulturskolen som denne gangen hadde populærmusikk som tema. Etter lange
forberedelser ble det presentert en suveren konsert som spente fra ”Grease” til
”Cruella deVil”. Oppmøtet som publikum i salen var heller ikke så verst med ca.
200 sjeler. Vi håper dette gjentar seg neste år.
17 Mai gikk som tradisjonelt med marsjering og spilling hele dagen. Det regna
litt på morran, men vi fikk nå unna marsjeringa før regnet starta igjen på
ettermiddagen.
Vi får nå en større utskifting av personer som har vært i styret i en god stund. Vi
sier tusen takk for innsatsen og ønsker de nye velkommen. Styret takker også
alle foreldre og foresatte for innsatsen i året som gikk !

Mosjøen 24.10.2006
Vidkun Ravn
Else Gluggvatshaug

Bente Solem

Ketil Rye

Grete Stortjønnli

AKTIVITETSPLAN HØSTEN 2006
MOSJØEN SKOLEKORPS
SEPTEMBER
07.09
VANLIG ØVELSE
08-10.09
TUT OG KJØR TIL STORUMAN
15.09
VANLIG ØVELSE
21.09
VI SPILLER PÅ ÅPNING AV TIENDEBYTTET. ALLE MARSJENE!!!
DERE FÅR LAPP MED NÆRMERE OPPLYSNINGER
UNGDOMSKORPS ETTER SPILLINGA I BYEN
28.09
VANLIG ØVELSE
OKTOBER
06.10
12.10
19.10
26.10
27.10

VANLIG ØVELSE
HØSTFERIE
VANLIG ØVELSE, UNGDOMSKORPS ETTER PAUSEN
VANLIG ØVELSE, ÅRSMØTE FOR FORELDRENE FRA KL 1800
TACO-KVELD PÅ HALSØY-HUSET

NOVEMBER
02.11
VANLIG ØVELSE
09.11
VANLIG ØVELSE
16.11
VANLIG ØVELSE, UNGDOMSKORPS ETTER PAUSEN
23.11
VANLIG ØVELSE (MEST JULEGREIER)
30.11
VANLIG ØVELSE JULEMUSIKK
DESEMBER
01-03.12
SEMINARHELG
-BREV MED TIMEPLAN KOMMER
03.12
1.SØNDAG I ADVENT. JULEGRANTENNING PÅ KULSTAD SKOLE
07.12
VANLIG ØVELSE.
10.12
LUCIAKONSERT SAMMEN MED MUSIKKVERKSTEDET
14.12
VANLIG ØVELSE
21.12
SISTE ØVELSE FØR JUL. VI KOSER OSS LITT EKSTRA.
24.12
JULAFTEN I KIRKA. VI SKAL SPILLE PÅ 2’dre GUDSTJENESTE.
JANUAR
04.01
11.01
14.01
18.01

VANLIG ØVELSE
VANLIG ØVELSE, UNGDOMSKORPS ETTER PAUSEN
NYTTÅRSKONSERT I KIRKA (TROR VI, KAN BLI FLYTTET)
VANLIG ØVELSE, UTDELING AV AKTIVITETSPLAN FOR VÅREN 2007

NB FORELDRE ! De dagene det er ungdomskorps er de yngste ferdige kl. 18:30 !!

VIKTIG – FORELDRE LES DETTE !
Komiteer til arrangementer – Høst06 og Vår07
Lucia-konsert,

10.Desember 2006

Bente Helskog Eriksen
Jon Morten Eriksen
Vidkun Ravn
Siv Ravn
Grete Stortjønnli
Geir Solvang
Kurt Henriksen
Hilde Engøy
Hanne Rynning
Are Sjåvik

Ansvarlig leder

Vårkonsert 2007, ”Ungdom på Scenen”
Tore Almås
Anita Martinsen
Ragni Einmo
Røy Grønvik
Arnt Reidar Nermo
Bodil Olsen
Hilde Almås

15. Mars 2007

Ansvarlig Leder

Frokost på Mosjøen Skole

17.Mai 2007

Rigmor Hansen
Bente Solem

Kafe på Mosjøen Skole
Kirsti Stenvik
John Petter Garnes
Brita Øyen
Signe Fjelleng Hansen
Arne Hansen

17.Mai 2007

Mosjøen Skolekorps - Aktive Høsten 2006
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

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Instr.
Fløyte
Fløyte
Fløyte
Fløyte
Fløyte
Fløyte
Klarinett
Bass-Klarinett
Klarinett
Klarinett
Klarinett
Saxofon
Baryton-Sax
Baryton
Baryton
Baryton
Baryton
Horn
Horn
Horn
Trombone
Trombone
Trompet
Trompet
Trompet
Trompet
Slagverk
Slagverk
Slagverk
Slagverk

Navn
Katrine Stenvik Håpnes
Lilja Strøm Kaggerud
Linn Camilla F. Hansen
Marianne Rye
Marita Stortjønnli Solvang
Nina S. Nordås
Karoline Grønvik
Karoline Rognryggmo
Kristin Jørgensen
Matilde Øyen Garnes
Petter Ragnvaldsen
Stine Beate Sparby
Solveig Aas
Erlend Solem
Karoline Anna Benum
Kenneth Andre Ravn
Vetle Selbæk Pedersen
Anne Marit Johansen
Kena Ludvigsen
Stine Nermo
Simon Andre Almås
Øyvind Ravn
Maiken Stortjønnli Solvang
Rebekka Helskog Eriksen
Lars Magnus Rye
Tor-Eric Lorentzen
Henrik Rynning Sjåmo
Håkon Drevland
Kristoffer Almås
Vegard Engøy Henriksen

ASPIRANTER I KULTURSKOLEN
Baryton
Even Karlsen
Baryton
Robin Andre Stenvik Håpnes
Fløyte
Ida Stenvik
Klarinett
Emilie O. Stordal
Klarinett
Julie Myrflott Thoresen
Klarinett
Ingrid Nygård
Klarinett
Kamilla Skoglund
Klarinett
Amalie Allmendingen Risholm
Klarinett
Elise Nakling
Kornett
Petter Sivertsen
Kornett
Helge Magnus Ravn
Kornett
Tilde Røilid
Kornett
Ingrid Helen Andersen
Saksofon
Carl Andreas Grimsø
Slagverk
Kristin Andersen
Tuba
Preben Simensen

Foresatte
Kirsti M. Stenvik
Raina Strøm
Signe Fjelleng Hansen
Ketil Rye
Grete Stortjønnli
Sissel S. Nordås
Anita Martinsen
Linda
Rigmor Hansen
John Peter Garnes
Helge Ragnvaldsen
Frank Sparby
Tor Aas
Morten Solem
Steinar Benum
Vidkun Ravn
Geir Erik Pedersen
Stian Johansen
Rita B. Ludvigsen
Bodil Olsen
Hilde Almås
Siv Ravn
Grete Stortjønnli
Bente Helskog
Ketil Rye
Jim Ronny Lorentzen
Are Sjåmo
Ann Karin Drevland
Tore Almås
Hilde Engøy

Hanne Grostad
Kirsti M. Stenvik
Arnulf Stenvik
Hilde Stordal
Aina M. Thoresen
Gunnar Nygård
Grethe Lian
Tom Viggo Risholm
Ellen Stormli
Stig Ove Sivertsen
Vidkun Ravn
Sissel Tveraa Røilid
Edd Rune Olsen
Venke Grimsø
Edd Rune Olsen
Snorre R Simensen

Mosjøen 31.03.06
INVITASJON TIL Å KOMMENTERE DISTRIKTSMUSIKER-ORDNINGEN I VEFSN KOMMUNE
SVAR FRA MOSJØEN SKOLEKORPS
Mosjøen Skolekorps ved Styret takker for anledningen til å komme med innspill i denne saken. Vi beklager en
noe sein respons, men håper likevel våre svar vil bli tatt med i vurderingen i sakens anledning.
”Hvilke konkrete bidrag gir distriktsmusikerne til deres virksomhet?”
Det sentrale bidraget som distriktsmusikerne gir oss er at Mosjøen Skolekorps får anledning til å tilknytte seg
ressurspersoner på et svært høyt kvalitativt nivå. Dette er utøvende musikere som har inngående kjennskap til
hva som foregår i kulturlivet, ikke bare lokalt men også over et større geografisk område. Dermed har disse
personene et omfattende nettverk som kan benyttes ressurs-pool og inspiratorer i opplæring og ved tilstelninger.
Vi skal ikke undervurdere viktigheten av at distriktsmusikerne som utøvende musikere, men også de elevene
som disse personene utdanner til å være aktive innen musikken, er gode rollemodeller for ungdommen for øvrig.
”Hvilke utviklingsområder ser dere for dere med distriktsmusikerne på lag?”
Vår konsert ”Ung på Scenen” er et konsept som ble tenkt ut av Ragni Einmo. Konserten er nå arrangert for andre
gang, og etter gårsdagens suksess ser dette ut til å bli et årlig arrangement der musikere fra flere genre kan vise
seg fram. Konserter som denne med variert musikk gjør det morsomt og inspirerende å spille i korps.
Vi har også satt i gang et såkalt ”ungdomskorps” der de eldste musikerne i korpset får instruksjon på et høyere
kvalitative nivå enn de yngre. Vi har håp om at dette tiltaket skal inspirere og forhindre flere fra å slutte i
tenårene, noe de gjerne gjør etter den første tida som unge i korpset da foreldre har større innflytelse enn seinere.

”Hvilke konsekvenser vil det få for dere hvis distriktsmusikerne blir borte?”
Vi vil få mindre kvalifiserte og dedikerte lærere og instruktører. Instruksjon vil da måtte basere seg på
foreldredugnad eller innleie av amatørmusikere. Er vi heldige kan disse gjerne være dyktige, men vi vil få et mye
større element av tilfeldighet i vårt arbeide. Det er også mer og mer vanskelig å engasjere foreldre til dugnad nå
for tiden – alle har det så travelt. Trolig vil vi oppleve et betydelig medlemsfrafall ved et slikt redusert
kvalitetsnivå.
Vi er spesielt bekymret hvis tilgangen til kvalifiserte instruktører ved kulturskolen faller bort eller blir redusert.
For en 9-10’åring som har lyst til å begynne å spille vil det være svært lett å gi opp hvis instruktørene i denne
tidlige fasen mangler kompetanse og pedagogikk.
Et svært godt eksempel på hva vi kan få til med kulturskolen/distriktsmusikerne på lag er Mosjøen Skolekorps
sin konsert ”Fra Jailhouse Rock til Tir’na Noir” som ble avholdt i kulturhuset i går 30/3-06. Dette var en konsert
der alle involverte leverte fremstillinger på svært høyt kvalitativt nivå, men også med engasjement, innlevelse og
rein glede over musikken. Det er lite trolig at vi kunne fått til et tilsvarende arrangement uten tilgang til ildsjeler
som Ragni Einmo med samme grad av kvalitet, iderikdom og engasjement.
De som ikke ser samfunnsverdien av at ungdommen driver med denne typen aktiviteter fremfor å henge på
gatehjørnene og klage over at ”ingenting skjer her” kan ikke være helt våken !

Med vennlig hilsen

Ketil Å. Rye
styreleder Mosjøen Skolekorps

