
Hei 
 
Sender da tider og oversikt over hva vi skal spille til Janitsjaren - og de av dere i Vestmarka 
jeg hadde e-posten til. Resten håper jeg Inger-Lise gir beskjed til.  
 
Først: Nå på søndag (15. mai) kl 1800 er det øvelse for de som kan sammen med Vestmarka 
på Eidskog Rådhus (OBS! stedet!) 
 
For 17 mai gjelder følgende tider.  
 
Flaggheising Magnor ungdomslokale:  
 
Oppmøte 0745 - flagget går opp presis 0800! Vi gjør som vanlig og spiller litt for å vekke 
Magnors befolkning. Stående spilling. Janitsjaren møter - men de som vil være med fra 
Vestmarka er selvfølgelig velkomne.  
 
Barnetog Skotterud: 
 
Oppmøte 0930 ved ungdomsskolen. Toget har oppmøte ved Rådhuset kl 0945 med avgang 
1000. Dette er MARSJERING sammen med skolekorpset, Vestmarka og Takt skal du ha. Vi har 
stabla sammen litt slagverk så vi prøver å stille blåsekorps og trommekorps med avstand i 
toget. Toget går "gammel" 17 mai rute på SKotterud - dvs fra Rådhuset, via trygdeboligene 
opp til Helsetunet. Blir stopp på Helsetunet for nasjonalsanger og litt spilling for de som bor 
der. Antatt tid på Helsetunet er 1030. Når dette er klart går toget tilbake til Skotterud skole, 
MEN OBS korpsene skal "ta av" ved Rådhuset og marsjere til Ungdomskolen for mat (blir 
pølser).  
 
Etter dette blir det punktspillinger i bygda og vi må dele oss opp for Magnor og Vestmarka.  
 
Jantisjaren reiser til Magnor for å spille på Magnor skole når toget kommer dit. Vi må være 
på plass klare til å spille 1230. Sittende spilling (17 mai komiteen fikser stoler). Er blitt 
snakket om buss - men hvis det IKKE blir det MÅ vi kjøre Gaustadveien til Magnor - ellers 
kommer i bak barnetoget... Vi spiller marsjer og kanskje noen nasjonalsanger. Takt skal du ha 
blir også med til Magnor - men de skal marsjere deler av toget.  
 
Vestmarka reiser til Vestmarka for å spille på Vestmarka skole - detaljene her kjenner Inger-
Lise.  
 
For å få det til å gå opp med folk har vi delt opp de som spiller i begge korps har vi delt det 
slik: Marie, Juliann og Ola drar til Vestmarka, Tore og Asbjørn til Magnor. Da har vi 
trompeter, slagverk og tuba alle sammen.  
 
Etter disse to spillingene samles begge voksenkorpsene igjen på Skotterud for å spille 
på Skotterudtunet og Koppangtunet, vi har sagt mellom 1345 og 1400 engang. I år begynner 
vi på Skotterudtunet. Sittende spilling Gro fikser stoler. Gjør som de to siste åra spiller 
marsjer og nasjonalsanger som minikonserter.  
 



Til slutt reiser Janitsjaren + de som vil fra Vestmarka (moro at så mange sa ja i går fra dere!) 
til Finsrud. Tiden der er 1530, stående spilling. Blir som på tuna + at vi spiller Finsrudsangen.  
 
Ellers gjelder hele dagen: UNIFORM med tilhørende hodeplagg. Hvis noen mangler til 
uniforma ta kontakt med Marit (hvis janitsjaren) - Gro (hvis Vestmarka). 
 
Vi skal spille følgende stykker (mangler dere noe - Gro eller Asbjørn!).  
 
Marsjer (dette er rekkefølgen tar meg friheten og bestemmer) OBS For dere som skal ut og 
marsjere vi skal spille skolekorpsets marsjer innimellom disse har jeg IKKE rekkefølgen på.  
 
Norge i rødt, hvitt og blått,  
Holmenkollmarsj,  
Det går et festtog gjennom landet,  
Sol og vår,  
Kronprins Olavs Honnørmarsj  (ståmarsj) 
 
Skolekorpset har i tillegg disse (OBS igjen ikke rekkefølgen) 
 
Sjøbanan 
Napoleons March 
Bad (stående fellesnr alle korps) 
 
Nasjonalsanger: 
Ja, vi elsker 
Gud signe vårt dyre fedreland 
Eidskogsangen 
De nære ting (Finsrudsangen) 
 
Da har jeg sikkert glemt noe - men håper at dette var stort sett det meste.  
 
Vi snakkes, 
 
Gunn Kristin 
 


