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Bilde fra en av våre konserter i Vilnius

Vilniusturen
Siste helgen i september dro Lilleaker Janitsjar på korpstur til Vilnius. Torsdag møttes en glad
gjeng som talte 42 personer på Gardermoen. Flyet gikk direkte til Vilnius, hvor vi landet i et
nydelig høstvær; varmt og godt var det også. Den første dagen gjorde vi oss kjent og hygget
oss, men det ble også tid til en liten øvelse på hotellet før vi spiste felles middag. Hotellet var
for øvrig veldig bra. Programmet for turen var meget behagelig: Passe med spilling, passe
med sight-seeing – og passe med fritid.
På fredagen deltok de som ønsket det på en sight-seeing til fots rundt i gamlebyen med
norsktalende tolk. Dette var fint å få med seg. Her fikk vi etter hvert en liten regnskur, men
det var også den eneste under oppholdet. Det er utrolig mange vakre og forskjellige kirker der,
og gamle, flotte bygninger. Det ligger også en middelalderborg på en høyde sentralt i
gamlebyen, idyllisk plassert ved elven.
Senere på dagen ble vi tatt godt imot på Den norske ambassaden. Ambassadøren, som for
øvrig var svært hjelpsom, holdt et lite foredrag om Litauen. Vi fikk en innføring i landets

historie etc., og deres arbeid i landet som representant for Norge. Etterpå spilte vi konsert
utenfor Den norske ambassaden, som for øvrig har kontorer sammen med DnB i Vilnius.
Dette ble satt pris på, og vi ble hyggelig traktert etter spillingen. Stein Erik var veldig fornøyd
med denne konserten. Om kvelden var hele gruppen ute på restaurant. Det finnes mange
hyggelige spisesteder i byen.

Stor spilleglede og nydelig vær i vårt baltiske naboland, Litauen.

Lørdagen opprant med strålende solskinn. På formiddagen gikk de som ønsket det på KGBmuseet, en litt dyster opplevelse. I dag skulle vi spille i en park i sentrum av byen. Spillingen
gikk bra for et lydhørt og stort publikum. Det var tydelig at de satte pris på vår konsert.
Nå gikk oppholdet vårt mot slutten, og på søndag var det tid for hjemreise. Alt hadde gått på
skinner, men nå uteble bussen som skulle frakte oss til flyplassen. Turkomiteen visste
imidlertid råd, og 12 drosjer ble tryllet frem på kort tid. Dermed gikk også dette greit.
En stor takk til Veslemøy og Knut G. for et flott arrangement og en vellykket tur! Den var en
stor suksess!!

Publikum var begeistret og alle korpsets medlemmer koste seg på turen!

Lionskonsert i Ullern kirke
Den 14. oktober var det så tid for den årlige Lionskonserten i Ullern kirke. Dette var en
ganske hustrig høstkveld med regn og vind, og kanskje ikke så varmt i kirken, men alle
leverte en fin konsert. Stein Erik var på reise denne dagen, så Veslemøy stilte opp og dirigerte
korpset. Det gikk veldig bra. Sporty gjort, Veslemøy! Ellers var det variert musikk og mye
fint å høre på.

Programmet for november:
Nå går vi straks inn i november måned – kanskje ikke yndlingsmåneden for folk flest. Men
det er mange lyspunkter å se frem til for dem som spiller i Lilleaker Janitsjar. I november
skjer det mye:
Allerede den 1. november spiller vi høstkonsert med Lilleaker skoles musikkorp. Fremmøte er
kl. 17.30. Vanlig antrekk.

Høstseminar 17. og 18. november og Afrika-konsert
Neste viktige post på programmet er høstseminar og Afrika-konsert, høstens store satsning.
Seminaret er en oppkjøring til konserten på søndag i Folkets hus. Plakat er laget og vil bli
sendt ut til medlemmene. Seminaret blir holdt på skolen, og her er programmet:
Lørdag 17. november:
10-16: Gruppeøvelser med instruktør
16-17: Fellesøvelse
Intet arrangement på kvelden.
Søndag 18. november:
15.00: Generalprøve
19.00: Konsert i Folkets hus.
Pris: kr 300.Lørdag blir det servert rundstykker o.l.. På søndag må dere ta med egen matpakke.

Julegata
Arbeidet med Julegata er godt i gang. Forrige lørdag ble det jobbet, og den 24. oktober er det
som kjent pynting. Oppsetting skjer dagen etter, den 25. november.

Julekonsert i Ullern kirke
Etter dette går vi inn i den koselige adventstiden, og julekonserten i Ullern kirke søndag
den 16. desember er siste post på programmet. Slik ser det i hvert fall ut i skrivende stund.
Nå har vi stilt klokken og mørketiden er over oss. Vi har til og med fått den første snøen.
Da kan vi bare konstatere at vi er i rute!
Beste hilsener fra
Agnete og Siri

