Juli 2010
Hei igjen!
Tiden flyr, og nå er vi allerede kommet et stykke ut i juli. Sommeren går så altfor
fort.

Korpsturen til Sæby ble en stor suksess! Det var som alltid en forventningsfull
gjeng som stilte på kaia i Oslo den 24. juni. Det var bestilt buffet til oss ombord,
og vi pratet og danset til det var på tide å tusle inn i lugarene våre.
Vi ankom Fredrikshavn i nydelig vær og en del vind, og kom oss med taxi til Viking
Hotel i Sæby. Der fikk vi en litt slakk start på festivalen med første konsert på
torvet litt utpå ettermiddagen. Stasen var veldig entusiastisk publikum og hjalp
til med å dra opp stemningen. Dette fikk de senere betalt for; vi var entusiastisk
publikum tilbake da de spilte i teltet på kvelden. Vi spilte for øvrig en konsert til
denne dagen – så hadde vi fri.
På lørdag var det høytidelig åpning av musikkfestivalen med borgermesteren osv +
oppmarsj gjennom byen. Denne dagen var veldig travel. Vi spilte enda en konsert
på torget og en i havnen. Den siste stilte vi i våre Walt Disney-kostymer – vi var i
tidsklemme ettersom Disneytoget gikk hakk i hæl. Vi var representert med mange
forskjellige figurer – bra jobba! Og konsertene våre gikk bra.

Etterpå var det full fart i festteltet med god mat og mye musikk; virkelig
morsomt og veldig hyggelig! Været var strålende – og vi fikk musikalsk påfyll og
ompa så det holdt. Og ingenting gikk galt. Hjemturen gikk også greit. Noen av oss
kortet av tiden med litt minigolf på dekk. Så stevnet vi til slutt inn Oslofjorden i
strålende solskinn – og det er jo alltid bare vakkert!
Slike ”utflukter” er veldig viktig for det sosiale samspillet i korpset, og vi blir
også bedre kjent med hverandre. Dere er en fin gruppe å dra på tur med. Eller
for å si det med Ingvilds ord: ”Tusen takk for en fantastisk korpstur til Sæby. Vi
er privilegerte som har dette fellesskapet vårt, en utrolig fin gjeng er vi! Flott å
ha med Bøler-gjengen også, håper de stiller opp neste gang vi trenger
ekstramannskap”. Jeg er helt enig med henne. Og sender samtidig en ekstra takk
til våre venner fra Bøler og Sørkedalen Brass. Dere bidro veldig positivt både
musikalsk og sosialt, og vi var veldig glade for å ha dere med!
Tusen takk til Mary-Ann som har lagt ned et betydelig antall timer med å
tilrettelegge turen, så vi alle fikk en knirkefri, morsom og hyggelig tur til Sæby!!!
Og til de av dere som ikke kunne være med på korpstur denne gang: Dette må
dere bare få med dere neste gang. Det er en opplevelse!
Bildene har Jan Erik sendt meg på mail. Flere bilder blir etter hvert lagt ut på
hjemmesiden vår.
Nytt siden sist er at Else-Marie fylte 60 år den 7. juli. Jeg var innom henne på
dagen med present og hilsen fra alle oss i korpset.

Vi har også fått en hyggelig mail fra Rune i ”samme anledning”: Takk for hyggelig
gave i anledning min bursdag dagen etter Lilleaker Music Event. Noen påstår jeg
ble 50, men i databransjen regner vi jo som regel hexadecimalt, og da ble jeg 32!
Bilderamme med koselige bilder står på jobben, og medfølgende flaske med
’konserveringsmiddel’ avnytes jevnlig. Best regards, Rune Ringdal
Så vil jeg til slutt ønske dere en fortsatt fin sommer. Vi starter opp igjen mandag
den 23. august kl 19.00. Så sees vi da.
Med vennlig hilsen
Siri

