Februar 2011

Hei alle sammen!

Årsfesten 2011
Årsfesten er avviklet siden sist, og vi var en gjeng på 25 deltagere som storkoste oss på
Arbeidertunet. Det var akkurat passe stort for vår gruppe, og mye mer intimt og hyggelig enn
på Huset, synes jeg. Festkomiteen v/Mary-Ann, Marit og Monika hadde nok en gang gjort et
strålende arbeid, dekket et nydelig bord – og det var mye deilig mat og kaker. De rydder opp
og vasker oss ut også, så tusen takk til dere som bidro til en finfin fest som varte ut i de små
timer! Dette var kvalitetstid for korpsets medlemmer!
Den Sorte Pinne ble i år tildelt Oddbjørn Hoksnes. Oddbjørn stiller mye opp for korpset, og
er Lilleaker Janitsjars alt-mulig-mann. Han er positiv, imøtekommende og nevenyttig, så vi
synes han er en verdig kandidat til å motta ”Den Sorte Pinne”. Tusen takk for innsatsen,
Oddbjørn!
Men Lilleaker Janitsjar har mer på programmet den nærmeste tiden. Først ut er:

Vårseminaret
Vårseminaret blir som kjent avviklet helgen 12.-13. mars, og blir en oppkjøring til konserten i
Ridehuset på Akershus Festning mandag den 14. mars. Seminaret blir på skolen, og vi følger
den vanlige oppskriften med innleide gruppeinstruktører og lunsj på lørdagen. På søndag må
vi ha med mat og drikke selv. Lørdag kveld blir tilbragt på Kaktus med partner, for de som
har lyst på en liten fest.

Festkonsert den 14. mars
Mandag den 14. mars går konserten vår sammen med Kampen Veteranorkester og
Oslo Brannvesens Musikkorps av stabelen i Ridehuset på Akershus Festning. Konserten
begynner kl 18.30, men vi må være der tidligere. Nærmere detaljer vedrørende dette kommer
etter hvert. Det legges ikke opp til noe etterpå, det er tross alt mandag. Men det kan godt bli
en øl eller to på en del av oss etterpå. Det er sendt ut plakat, og vi oppfordrer alle
medlemmene til å invitere familie og venner med på konserten. Det er god plass til publikum,
så bruk plakaten som dere har fått på mail. Den er enkel å videresende.

Årsmøtet 21. mars
Mandagen etter, den 21. mars, avvikles årsmøtet i Lilleaker Janitsjar. Det blir denne dagen
halv øvelse frem til kl 20:30. Så begynner møtet.

Uniformskjorter
Styret har nå tatt en avgjørelse mht uniformskjortene. I tillegg til bestilling av nye langermede
skjorter med emblem, bestiller vi også tilsvarende kortermede skjorter. Vi synes det blir mest
stilig og ensartet. Skjortene bestiller vi fra ”uniformspartner.no”, og de skal være veldig gode
og behagelige å ha på seg. Emblemet blir brodert; dermed tåler de vask bedre enn de vi har
nå. Så vi håper at dette blir bra, og et plagg alle vil trives i.

Sommeravslutning lørdag 28. mai
Dato for sommeravslutning med båttur på fjorden er satt: Det blir lørdag den 28. mai. Kryss
av denne dagen – for vi har det veldig hyggelig på disse turene. De som ikke er med går glipp
av noe… Og vi får sikkert fint vær. Så runder vi av helt til slutt med Lilleaker Event som går
av stabelen den 18. juni.

For øvrig
Styret jobber nå med å få på plass den sedvanlige konserten på Madserud sykehjem, med
etterfølgende marsjøvelse i Frognerparken. Vi forsøker også å få etablert den årlige spillingen
på Tusenfryd, men her er det ennå ikke satt datoer. Resten av vårsemesteret er stort sett
fastsatt. Og da tror jeg egentlig at vi har nok aktiviteter. Jeg minner om at vi har besluttet å
droppe morgenrunden og flaggheising på 17. mai. Da kan alle spise frokost hjemme hos seg
selv, og møte til dyst til barnetoget på skolen og spilling i byen etterpå. Dette vil gjøre dagen
behageligere (og mindre slitsom) for medlemmene.
Ovenstående er det jeg har for denne gang. Vi sees på øvelsene.
Med vennlig hilsen
Siri

