September 2010
Hei!
Vi er kommet godt i gang med høstsemesteret, og her kommer litt oppdatering på det som
skjer i Lilleaker Janitsjar for tiden:
Høstterminlisten:
Høstseminaret på Klækken helgen 16.-17. oktober med påfølgende Lionskonsert i Ullern
kirke nærmer seg. Det er god oppslutning med 29 påmeldte. Vi har leid inn instruktør Fred til
treblåserne, og trommegruppen får også egen instruktør på seminaret. Vi kjører i grupper frem
til lunsj på lørdagen og fellesøvelse for øvrig. Dette har vist seg å være en god måte å jobbe
på, og det pleier å skje mye når vi følger dette opplegget. Det er utviklende å jobbe intenst
over en helg, og viktig med det sosiale rundt seminaret.
Det har også tikket inn noen invitasjoner til konserter i det siste. Lilleaker skoles musikkorps
vil gjerne at vi deltar på høstkonserten deres torsdag den 11. november. De ønsker at vi spiller
3-4 nummer etter pausen. Dette har vi takket ja til. Vi har også fått invitasjon til 20-års
jubileum fra ÅsenBlåsen (Holmenkollens voksenkorps) lørdag den 6. november kl 19.00.
Konserten med påfølgende fest blir holdt på Folkets Hus, og de har tema ”Tilbake til 70tallet” – både på musikkvalg og antrekk. Det koste kr 20,- i inngangspenger, kr 20,- for pølse
og kr 20,- for drikke. Det blir sendt ut lister til medlemmene hvor dere må krysse av om dere
kan, evt. ikke kan på de nærmeste aktivitetene; dette for å få oversikt over besetningen slik at
vi kan foreta et programvalg.
Til slutt blir det julekonsert: ”Vi synger og spiller julen inn” i Ullern kirke søndag den
12. desember. Den begynner kl. 18.00, men vi må som vanlig stille litt før. Nærmere detaljer
rundt disse tingene kommer etter hvert.
Det blir som vanlig juleavslutning på Kaktus mandag den 13. desember kl 19.30 (eller før)
med juletallerken eller annet etter ønske. Om det blir spilling på Hovseterhjemmet først
holder vi på å få avklart.
Nye medlemmer:
Like før sommeren dukket Nikolai Samuelsen opp med sin klarinett og nå i høst har vi fått
ytterlige tre nye medlemmer. Det er Sigrid Johnsen på fløyte, Kjell Kristoffersen på trompet
og Tonje Kristoffersen på kornett. Og det er vi veldig glad for! Hjertelig velkommen til dere
alle fire! Men vi har også stort behov for tuba og flere tromboner. Vi jobber med saken, og
ber alle medlemmer om å være på utkikk etter nye medmusikanter. Det blir litt tynt når dette
mangler i bånn. Vi håper vi etter hvert får supplert opp innenfor disse instrumentgruppene –
men for øvrig er alle velkomne til oss i Lilleaker Janitsjar.

Julegata:
Marit er godt i gang med å planlegge ”Julegata”. (Til nye medlemmer, så er dette vår årlige
dugnad som består i å pynte julegata i Bogstadveien med juletær på stang. Første økt er
maling/flekking av stengene, 2. økt er pynting av juletrærne der to trær blir satt sammen og
pyntet med lys. 3. økt (dagen etter) monteres de opp i Bogstadveien, og 4. økt er nedtagning
den 9. januar). Denne dugnaden er et meget viktig bidrag til korpsets økonomi, og vi har det
faktisk hyggelig mens vi holder på. Arbeidet går raskt unna – og Marit (som for øvrig stiller
på alle øktene) ordner pølser og brus til oss. Tusen takk, Marit, for arbeidet du nedlegger med
Julegata!
Hjemmesiden:
Jan Henrik jobber jevnt og trutt med hjemmesiden vår på nettet (www.lilleakerjanitsjar.no).
Vi prøver å holde den mest mulig oppdatert. Hvis dere lurer på noe er det bare å gå inn der og
sjekke Infoskrivet LilleJan har også fått sin egen plass der. Her finner dere et lite sammendrag
av tidligere aktiviteter gjennom året. Dette er også grei informasjon om korpset utad.

Nå er det høst. Nyt de fine dagene og solen når muligheten byr seg. Værmeldingen de neste
dagene ser veldig lovende ut. Og med litt mimring rundt dette bildet og sommeren som var…
slutter jeg av LilleJan for denne måneden.
Vi sees på øvelsene!
Med vennlig hilsen
Siri Grønskar
Formann

