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Sofiemyr skolekorps - styrets beretning for korpsåret 
2019/2020 
 

1. Mål og utvikling 

Sofiemyr skolekorps har som mål å gi barn glede av å spille sitt eget instrument og derved 

medvirke til at hele korpset oppnår en kvalitet som musikanter, foresatte, skolekrets, venner 

og tilhørere kan være stolte av. 

  

I strategiplanen er følgende musikalske mål definert for korpset: 

 

Korpset skal gi faglig god opplæring på hvert enkelt korpsinstrument.  

- Korpset skal tilby et ukentlig samspill med høyt nivå for alle grupper. 

- Korpset skal delta og hevde seg i regionale og nasjonale konkurranser 

- Korpset skal spille konserter og konkurranser til begeistring for vårt publikum og for oss 

selv. 

- Korpset skal utforske og utvikle både tradisjonelt korpsrepertoar og nyere repertoar 

- Hovedkorpset skal ha en god og balansert janitsjarbesetning. 

- Korpset skal bidra til at musikantene motiveres til en livslang instrumental aktivitet, gjerne 

som profesjonell utøver/lærer, eller som amatør i korps og andre besetninger. 

 

2. Musikalske aktiviteter og resultater 

2019/2020 har, til tross for korona-tiltakene som etter hvert ble iverksatt, vært et aktivt 

korpsår, både for hovedkorps, juniorkorps og aspiranter. 

 

Den tradisjonsrike årsfesten gikk av stabelen fredag 30. august i Sofiemyr Kirke. Her ønsker 

vi nye medlemmer velkommen, deler ut års-stjerner og andre utmerkelser og takker frivillige 

for innsatsen. Både aspiranter, juniorkorps og hovedkorps spilte, blant annet repertoar fra 

korpsturen til Kroatia.  

 

Korpset har i perioden hatt en stor og aktiv aspirant- og juniorgruppe med i alt 26 barn. 

Gruppen deltar på det meste av korpsets felles aktiviteter, både seminarer og konserter, men 

har i tillegg egne aktiviteter og konserter for foreldrene. Juniorene deltok blant annet på 

Tusenfryd-stevnet i september.  

I løpet av høsten ble det arrangert ett seminar og to samspillsprosjekter med voksenkorps i 

kommunen. Korpsets medlemmer deltok på dagsseminar i september i regi av Oppegård 

Janitsjar. Også i år ble musikantene inndelt i grupper/korps etter alder/skoleart, og øvde i 

løpet av dagen inn forskjellig repertoar. Konseptet fungerer bra og det er etter styrets mening 

positivt at musikantene møter andre korps og får erfaring fra å jobbe med nye instruktører og 

dirigenter. Det skapes også et samhold på tvers av korpsene i lokalsamfunnet. 

 

Kolbotn Konsertorkester gjennomførte et ungdomsprosjekt myntet på musikanter mellom 14-

18 år. En gruppe fra de eldste musikantene i Sofiemyr deltok på KOKOs opplegg i oktober. 

Dette er et flott tilbud til de litt større musikantene som har lyst å utvikle seg og prøve seg i en 

mer "voksen" setting.  
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I samarbeid med Akershus Teater, deltok hovedkorpset i forestillingen KORPS som ble 

fremført i Kolben 14.oktober. Det var spenning og forventning knyttet til dette arrangementet. 

Forestillingen KORPS er skrevet av Knut Nærum og konseptet med å inkludere korps i 

forestillingen er utviklet sammen med Norges Musikkorps Forbund. Sofiemyr var ett av 9 

korps i Akershus som ble forespurt om å delta i forestillingen sammen med teateret. Dette var 

en kreativ måte å bruke korpset på, og musikantene syntes det var artig å opptre på scenen 

med profesjonelle skuespillere. 

 

Korpset var fornøyd både med forestillingen og forberedelsene. Gjennomføringen gikk 

prikkfritt, selv om forestillingen kunne vært bedre besøkt. I ettertid ser man at det kunne vært 

noe mer kontakt med korpset fra arrangørenes side i forkant av forestillingen. På den måten 

kunne man utviklet noe større eierskap til forestillingen og gjennom det bidratt å mobilisere 

flere til å komme og se forestillingen. Likevel er det ingen tvil om at dette var en morsom og 

spennende erfaring.  

 

Hele korpset hadde todagers seminar på Sofiemyr og Flåtestad skoler 2.-3. november, med 

øving og oppkjøring til høstkonserten. Den gikk av stabelen i Greverud Kirke 16. november 

med tittel "En himmel full av Stjerner". Konserten hadde stor variasjon og hadde også innslag 

hvor flere av korpsmedlemmene fikk prøve seg som solister. Konserten ble godt besøkt, og 

korpset høstet mange godord for imponerende nivå og fremførelse.  

 

Julesesongen ble innledet med spilling i forbindelse med julegrantenningen på Østli Skole. 

Juleavslutningen ble avholdt fredag 13. desember. Sofiemyr inviterte tradisjonen tro til en 

stemningsfylt konsert, servering av kaffe, kake mm og hyggelig samvær for foreldre og 

venner av korpset. Julenissen kom og delte ut godteposer til musikantene. Korpslederne fikk 

en julehilsen som takk for innsatsen. 

 

Også i år bidro korpset med spill under julaftens gudstjeneste i kirken. Ekstra hyggelig var det 

at flere av korpsets tidligere medlemmer kom og spilte sammen med korpset. 

 

Til tross for at koronatiltakene som ble iverksatt i mars, fikk korpset gjennomført mange 

viktige aktiviteter i vårhalvåret.  

 

Alle tre korpsene, aspirant, junior og hovedkorps var på seminar i Arvika i begynnelsen av 

februar. Vi fikk bruke lokaler i Musikkskolen i Arvika, noe som fungerte veldig bra. 

Seminaret var i stor grad dedikert innøving av nytt DM- og NM-repertoar. 

 

Så sent som 8. mars deltok korpset på den såkalte Indrekonserten i Askim, sammen med flere 

korps Folloregionen og Østfold. Juniorene hadde en egen huskonsert 5.mars.  

 

Korona satte en stopper for de tradisjonelle 17. mai-arrangementene på skolene og i Kolbotn 

Sentrum. Nordre Follo arrangerte en digitalt oversendt markering fra Ski sentrum. For 

Sofiemyrs del betydde at den tradisjonsrike frokosten for musikantene ble avlyst, og også  

korpsets eget ettermiddagsarrangement på Sofiemyr skole og spillingen på Østli Skole.  

Korpset fikk likevel spilt på 17. mai, og musikantene opplevde at de hadde en aktiv dag. 

Korpset stilte som vanlig opp til flaggheisingen på Sofiemyr Skole og spilte etterpå et par 

steder i nærområdet på Sofiemyr. Det ble også konsert utenfor Bjørkås Sykehjem, noe som 

ble satt stor pris på av beboerne. Korpset hadde loddet ut en "hagekonsert" på 17. mai som et 

inntektsbringende tiltak, noe som også ble gjennomført til stor glede for 17.mai-feirende 

beboere. Det ble en aktiv og hyggelig 17. mai-feiring for korpset. Ekstra stas var det at 
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aspiranter og juniorer var med og spilte denne dagen. Vanligvis går de med korpset i 17.-

maitoget, men uten instrument. 

Da det ble klart at NM 2020 i juni ble avlyst, satte styret alt inn på å få arrangert en fysisk 

konsert i Kolben som avslutning av sesongen. Det var stor glede da det ble klart at vi fikk lov 

å gjennomføre dette, det ble åpnet opp for arrangementer med 200 deltakere bare dager i 

forveien. Konserten ble meget vellykket og gjennomført med stort fokus på smittevern. 

Korona-situasjonen 

Koronasituasjonen har skapt stor usikkerhet for korpsbevegelsen, knyttet til planlegging, 

øving, aktiviteter, smittevern og økonomi. Styret, korpsledere og dirigenter har hatt hyppig 

kontakt denne våren. Det ble raskt enighet om at man ville forsøke å opprettholde øving og 

aktiviteter i så stor grad som mulig, innenfor de smittevernregler som ble bestemt. Styret 

fulgte aktivt med på utviklingen både lokalt og nasjonalt gjennom hele våren og hadde 

hyppige nettmøter for å diskutere situasjonen med dirigenter og korpsledere. 

 

Av ekstra tiltak som ble iverksatt var blant annet en øve-konkurranse via nettet. Juniorer og 

aspiranter deltok særlig aktivt i denne. Det ble to uker uten øvelse, før man startet opp med treff 

på zoom den 26. mars. Junior/aspirant rakk i alt fire zoom-øvelser, før man møttes fysisk 

skolegården på̊ Østli Skole i slutten av april.  Hovedkorpset hadde tre samlinger på zoom før 

påske. Etter påske gjennomførte korpset to utendørsøvelser (17.mai-reportoar), før man tok opp 

igjen øvelser, enten på Flåtestad eller i kirken.  

 

Korpsturen måtte dessverre avlyses. Styret vil derfor diskutere andre tiltak som kan iverksettes i 

løpet av høsten 2020 for å ivareta og styrke det sosiale samholdet i korpset.  

 

3. Organisasjon 
Korpset teller for øyeblikket 58 musikanter med 38 i hovedkorpset og 20 i junior- og 

aspirantkorpset.  

 

Korpset drives i hovedsak gjennom frivillig innsats fra musikantenes foreldre i ulike komiteer 

og verv. I alt er det 34 verv i korpset. Det nedlegges et stort arbeid hver uke gjennom hele 

korpsåret.  

 

Korpslederne (3 junior og 5 hovedkorps) deltar på og legger til rette for alle øvelser, turer, 

seminarer og arrangementer. Denne innsatsen er frivillig og representerer ryggraden i 

korpsorganisasjonen. Sofiemyr har hatt en stabil korpsledergruppe som tar et stort ansvar for å 

skape et godt miljø for medlemmene. Korpslederne bidrar på denne måten i stor grad til 

barne- og ungdomstilbudet og oppvekstmiljøet i kommunen. 

 

Snill Pike/snill gutt-prisen deles hvert år ut til frivillige eller medlemmer som gjør en ekstra 

stor innsats for korpset. I år gikk prisen til mangeårig korpsleder og styremedlem, Ellen 

Cathrine Egge Jordheim. Ellen Cathrine har vært en sentral bidragsyter til korpset i en 

årrekke. Som juniorkorpsleder fra 2014 til 2017 og hovedkorpsleder fra 2017 har hun vært en 

viktig miljøskaper og formidler av korpsets tradisjoner. 

 

Korpsets styre har i perioden hatt 11 styremøter og ett styreseminar. På grunn av pandemi-

situasjonen har styret hatt oftere kontakt enn vanlig. Styret besluttet hvilke aktiviteter og tiltak 

som skulle iverksettes under nedstengningen. Informasjonen fra Norges Musikkorps Forbund 

og Nordre Follo Musikkråd har vært til stor hjelp, selv om det tok noe tid før en nasjonal 

smittevern-veileder for korps og frivillighet kom på plass. 
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Styret har måttet diskutere den økonomiske situasjonen for korpset nærmest fra uke til uke i 

korona-tiden. Det representerte en stor økonomisk utfordring at verken 17. mai-salg eller 

loppemarkedet kunne gjennomføres som normalt. Viktigst for styret var å forhindre at man 

måtte si opp dirigentene, som jo er helt sentrale for korpsets virksomhet. 

 

Det tok tid før det ble avklart hvilken kompensasjon korps og lignende virksomhet skulle få 

fra det offentlige. Den 25. juni kom meldingen om hva vi kunne forvente å hente i 

krisepakken for frivillighets- og idrettssektoren og hvilke inntektstap vi kunne få kompensert. 

Heldigvis fikk vi dekket 70 pst av våre tapte inntekter gjennom denne ordningen. I tillegg har 

vi mottatt midler fra OBOS Jubel, og fått inn midler gjennom våre egne inntekts-tiltak, som 

kampanjer på nettet og salg av ulike produkter. 

 

Styret har også i år fulgt aktivt med på utviklingen knyttet til skolene på Sofiemyr. Korpset 

har nå stort behov for bedre øvingslokaler og plass til instrumenter og utstyr. Skolene trenger 

også gode lokaler for fremførelser, arrangementer og konserter. Sofiemyr har tatt til orde for 

at man ved bygging av ny skole på Sofiemyr legger Norsk Standard 8178:2014 til grunn for 

prosjekteringen. Per i dag er prosjektet ny ungdomsskole på Sofiemyr utsatt på ubestemt tid.  

 

Ekstraordinært årsmøte ble avholdt som et nettmøte for medlemmene den 30. april. 

Regnskapet for 2019 og revisjonsberetning ble enstemmig godkjent.  

 

4. Instruksjon 

Det har vært en stor styrke både for stabiliteten og kvaliteten i korpset at vi i denne perioden 

har hatt tre profesjonelle dirigenter. Trond Nilsen har vært korpsets hovedkorpsdirigent 

musikalsk ansvarlig for korpset. Ingvild Dahl og Kari-Andrea Johansen har hatt ansvaret for å 

dirigere juniorkorpset og aspirantkorpset.  I forbindelse med seminarene blir eksterne 

instruktører engasjert i tillegg.  

  

Det er forutsatt at alle musikantene skal ha instrumentalundervisning i tillegg til korpsets 

fellesøvelser. Også i denne perioden har dette vært organisert som et samarbeid med 

Kulturskolen i Oppegård/Nordre Follo. Styret ser samarbeidet med Kulturskolen som god 

løsning og vil fortsatt jobbe for å sikre at undervisningen blir tilpasset korpsets mål og 

virksomhet. Instrumentalundervisning gis i stor grad i SFO-tiden og for de yngste på 

Sofiemyr og Østli Skoler. 

 

Korpset har fortsatt ikke de best mulige øvingsforhold. Selv om samarbeidet med Sofiemyr 

Kirke er godt, er øvingslokalene vi har tilgang til for små og lite egnet for korps. Det har vært 

jobbet en del med å finne alternative lokaler, foreløpig uten hell. Vi har heldigvis siden juni 

2019 kunnet bruke lokaler på Fløysbonn Skole som øvingslokaler for asp/junior, noe som har 

vært en stor forbedring.  

 

5. Økonomi 

For regnskapsåret 2020 er det budsjettert med et underskudd på 341 700. Økt satsing på 

rekruttering og styrking av tilbudet gjennom å engasjere tre dirigenter har vært motiverende 

for å bruke noe mer av egenkapitalen. Akkumulert august 2020 har korpset et overskudd på 

235 290 og ligger an til å ende på et resultat for 2020 på rundt 60 000. Hovedårsaken til 
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avviket er at de planlagte korpsturene ble avlyst, i tillegg til at korpset har fått støtte for tapte 

inntekter ifm. Covid19-pandemien. Resultatet for regnskapsåret 2020 blir lagt frem for 

ekstraordinært årsmøte våren 2020. Korpset har god likviditet og har pr. 31.08.2020 

egenkapital på 1 400 000. Korpset har en stabil og trygg økonomi. 

 
6. Rekruttering 

Det har vært jobbet systematisk og godt med rekruttering gjennom hele året. Dessverre gjorde 

koronasituasjonen det svært vanskelig å planlegge for rekrutteringsaktiviteter etter mars. 

Våren er en viktig rekrutteringsfase, men usikkerheten og manglende tilgang til skolene 

gjorde rekrutteringsarbeidet vanskelig. De planlagte konsertene på skolene og åpen dag i 

slutten av mai måtte avlyses. Etter sommerferien fikk vi gjennomført skolebesøk og åpen dag 

den 27. august. Vi har fått 8 nye medlemmer. Rekrutteringsarbeidet vil bli fulgt opp videre 

utover høsten.   

 

7. Samarbeid med skole, SFO, kirken, Kulturskolen og de andre korpsene 

Samarbeidet med kommunen er svært bra, også etter at den nye Nordre Follo Kommune ble 

etablert. Korpsene i Nordre Follo samarbeider også mer om dialogen og påvirkningsarbeidet 

overfor kommunen, blant annet gjennom Nordre Follo Musikkråd. Dette er en positiv 

utvikling. 

 

Korpset har stort sett hatt god tilgang til øvingsrom ved skolene. Sofiemyr skole brukes også i 

forbindelse med loppemarkedet og 17. mai (frokost, mm). Korpset benytter ofte Flåtestad 

Ungdomsskole til seminarer og konserter, men også skoler i Ski eller Ås. 

 

Sofiemyr Kirke er fast øvingslokale for korpset og samarbeidet med kirken er bra. 

Juniorkorpset har flyttet øvelsene på Fløysbonn skole da lokalene i kirken ikke er egnet for 

korpsøvelser. Det er en prioritert oppgave for styret å sikre korpset tilgang til gode konsert- og 

øvingslokaler. 

 

Korpsets musikanter får sin individuelle instrument-opplæring i kulturskolen og korpset har et 

aktivt og givende samarbeid med den. Dialogen ivaretas av styret v/korpsskolekoordinator i 

samarbeid med dirigenten for hovedkorpset.  

 

Vi har også et veldig bra samarbeid med de andre korpsene i kommunen, bl.a. gjennom felles 

seminarer og 17. mai. Korpsene har etablert en felles Facebook-gruppe som synliggjør 

korpsene og forbedrer kontakten.  

 

8. Profilering  

Korpset bruker Facebook svært aktivt, både for å profilere korpset, for å annonsere 

arrangementer og aktiviteter og for informasjon til medlemmene.  Korpset administrerer også 

en side for Loppemarkedet. Korpset har egne websider -  www.sofiemyrskolekorps.no. Sidene 

er viktig for informasjonsdeling, profilering og i forbindelse med rekruttering.  

 

Kommunikasjonsansvarlig er redaktør for våre sosiale medier.  

 

http://www.sofiemyrskolekorps.no/


  

 

 

Årsberetning Sofiemyr skolekorps 2019/2020 

 Side 6 

Facebook-gruppen for korpsets aktive er godt brukt. Gruppen har 211 medlemmer. Korpsets 

Facebook-side har 401 følgere (opp fra 352). Støtten til korpset i sosiale medier øker og vi 

opplever at korpset har gode venner, også utenfor medlemmenes rekker. 

 

Korpset er i perioden blitt gjenstand for flere, flotte oppslag i lokalavisene i regionen, både 

Østlandets Blad og Oppegård Avis. Det er et viktig mål å vise frem de positive effektene 

korpset har for oppvekst- og lokalmiljøet.  

 

9. Takk for innsats og samarbeid 

Styret vil benytte anledningen til å takke alle for innsatsen og arbeidet som er lagt ned for 

korpset i året som har gått.   

 

 

Vedlegg:  

Aktivitetsplaner for korpset, rapport fra arrangementskomite og aktivitetskomite 

Oversikt over styret og komiteer 2019/2020 

 

 

 

 
 



Årsrapport arrangementskomiteen Sofiemyr Skolekorps 

  
Arrangementskomiteen har i 2019-2020 bestått av: 
Lillemor Svenning, leder 
Vanja Hårsaker 
Kjell Ove Marienborg 
Laila Bratvoldengen 
Kari Smerkerud 
 
  
Komiteen har hatt følgende møter: 
Det har ikke blitt avholdt møter i komitéen. God kommunikasjon per e-post i forhold til planlegging, 
fordeling av oppgaver og evaluering har gjort at det ikke har vært behov for møter. 
 
Det er blitt avholdt 2 møter med FAU med tema samarbeid arrangement på Sofiemyr skole 17. mai. 
FAU og komiteen er blitt enige om et samarbeid der FAU har ansvar for lekene og korpset for kafe 
Sofie. Inntektene fra lekene går til FAU og inntektene for kafe går ti korpset. Det var planlagt et 
forberedende møte, det utgikk pga koronapandemien.  
 
Planlagt møte mellom aktivitets komitéen og arrangementskomitéen 19. mars ble avlyst grunnet 
koronapandemien. 
  
  
Arrangementer: 

• Årsfest 30. august 2019 - servering av kaker, pizzasnurrer, påsmurt, kaffe og brus. 

• KORPS forestilling 14. oktober 2019 – servering av pølser til musikantene i pause mellom 
prøve og forestilling 

• Høstkonsert 16. november 2019 – servering av klementiner, pepperkaker, kaffe og saft i 
pausen. 

• Juleavslutning 13. desember 2019 -servering av kaker, pizzasnurrer, kaffe og brus. Utdeling 
av godteposer. Loddsalg med premier. 

 
Vårparten 2020 er det på grunn av koronapandemien ikke blitt gjennomført noen arrangementer av 
arrangementskomitéen.  
 
Sofiemyr 07.09.2020 
  
Lillemor Svenning 
 



Styret og komiteer 2019/20 

Verv Navn Ant. År Tlf 
Leder: Julie Christiansen 1 år 97128413  
Nestleder: Magnus Midtgård 2 år 40222087 
Sekretær: Olav Andree Brevik 2 år 98213967 
Kasserer: Nina Mengkroken 1 år 90501573 
Kassererassistent: Petter Falkung 1 år 99611842 
Kommunikasjons-
ansvarlig: 

Gry Pladsen 2 år 92269903 

Korpsskolekoordinator: Lars Christian Nordby 2 år 66800824/ 
41412791 

Instrumentforvalter: Trond Magnussen 1 år 92050506 
Uniformsforvalter: Bente Mosfeldt 1 år 47882365 
Uniformsforvalter-
assistent: 

Line Klarpås  94497673 

Hovedkorpsleder: Lars Christian Nordby 1 år 66800824/ 
41412791 

Korpsledere:  Viggo Lunde 2 år 41212480 
 Ellen Cathrine Egge 

Jordheim 
1 år 97011018 

 Karina Furunes 2 år 92428893 
 Trond Magnussen 1 år 92050506 
Juniorkorpsleder: Olaug Kvilesjø 1 år 970 45952 

Korpsledere: Karoline Arvidsson 2  45231016 
 Øyvind Haugsbakk 2 år 41768408 
    

Arrangementskomite 
leder: 

Lillemor Svenning 1 år 99511394 

Arrangementskomite:  Vanja Hårsaker 1 år 93243740 
 Kjell Ove Marienborg 2 år 90955808 

 Laila Bratvoldengen 1 år 48084547 
 Kari Smerkerud 1 år 92831430 

Aktivitetskomite leder: Jon Folkedal 2 år 99590068 
Aktivitetskomite:  Sveinung Lindland 1 år 90930978 

 Trond Eivind Barthold 1 år 90097172 
 Kjetil Lyseggen 2 år 48009920 
 Amund Holmsen 2 år  

Turkomite: Wenche H. Årvik 1 år  
 Trond Eivind Barthold 1 år 90097172 
 Trond Nielsen 2 år  
Revisorer:    
 Dorotha Lislevand 2 år 90799677 
Valgkomite: Hege Torgrimsen 1 år 92085381 
 Signe Lyseggen 1 år 93010089 

 



AKTIVITETSPLAN FOR SOFIEMYR SKOLEKORPS HØSTEN 2019 

 

DATO UKEDAG 
ASPIRANT- 
KORPS 

JUNIOR- 
KORPS 

HOVED- 
KORPS 

STED KOMM. 

Tidspunkt for  
øvelse: 
 
Torsdager 
16:30-17:30 
(Fra uke 41) 
 
 

Tidspunkt for 
øvelse: 
 
Torsdager: 
17:30-19:00 
 
Merk sted: 
Fløysbonn skole 
 
 

Tidspunkt for 
øvelse: 
Torsdager 
Kl.16:30 - 19:00 

Aug         

22 Torsdag    Første prøve  Første prøve   

23-25 Fre - søn    Loppemarked Info på epost 

29 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

30 Fredag ÅRSFEST Kirken Info på epost 

31 Lørdag   Konfirmasjons 

spilling 

 Info på epost 

Sept       

1 Lørdag  Samspillprosjekt i regi av Oppegård 

janitjar  

 Info på epost  

(junior 2 og 

hovekorps) 

5 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

7 Lørdag   Konfirmasjons 

spilling 

 Info på epost 

8 Søndag Tusenfryd Tusenfryd   Info på epost 

12 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

19 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

26 Torsdage Prøve Prøve Prøve Kirken Årsmøte. 

Innkalling på 

epost 

Okt       

3 Torsdag Høstferie 

10 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

13 Søndag   Ungdomsprosjekt i 

regi av KOKO 

Kolben 

Kl 14.-19 

De eldste i 

korpset etter 

avtale med 

dirigent 

14 Mandag   KORPS - teater- Kolben Info på epost 



forestilling av Knut 

Nærum 

 Oppmøte ca 

15:00. Konsert 

19:00. 

Husk å kjøpe 

billetter 

17 Mandag Prøve Prøve Prøve Kirken  

24 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

31 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

Nov       

2 Lørdag Seminar Sofiemyr 

skole? 

Info på epos 

(sted ikke 

bekreftet) 

3 Søndag Seminar Flåtestad 

skole 

Info på epost 

7 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

14 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

16 Lørdag Høstkonsert Greverud 

Kirke 

Info på epost 

21 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

28 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

30 Lørdag   Julebord Kirken Info på egen epost 

Des       

5 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

12 Torsdag Prøve Prøve Prøve Kirken  

13 Fredag Juleavslutning Kirken Info på epost 

19 Torsdag   Prøve? Kirken Øvelse til 

julegudstjenesten? 

24 Tirsdag Spille på julegudstjenesten Kirken Info på epost 

 



 

AKTIVITETSPLAN FOR SOFIEMYR SKOLEKORPS 
VÅREN 2020 

 

 

DATO UKEDAG ASPIRANTKORPS 
(Østli) 
Kl. 14:30 – 15:30 
(Fløysbonn) 
Kl. 16:30-17:30 

JUNIORKORPS 
(Fløysbonn) 
Kl. 17:30-19:00 

HOVEDKORPS 
(Kirken) 
Kl.16:30 - 19:00 

 

STED KOMMENTARER 

Januar (Gruppeøvelser for HK i uke 4 (20. – 26.). Info på epost.) 

9 Torsdag  Første øvelse  Første øvelse  Første øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

16 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

23 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

30 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

31 Fredag Seminar Seminar Seminar Arvika  

Februar (Gruppeøvelser for HK i uke 6 (3. – 9.). Info på epost.) 

1 – 2 Lørdag 

Søndag 

Seminar Seminar Seminar Arvika  

6 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

13 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

20 Torsdag Vinterferie 

27 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

29 Lørdag   Seminar Flåtestad Info på epost 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DATO UKEDAG ASPIRANTKORPS 
(Østli) 
Kl. 14:30 – 15:30 
(Fløysbonn) 
Kl. 16:30-17:30 

JUNIORKORPS 
(Fløysbonn) 
Kl. 17:30-19:00 

HOVEDKORPS 
(Kirken) 
Kl.16:30 - 19:00 

 

STED KOMMENTARER 

Mars 

1  Søndag   Seminar Flåtestad Hentekonsert søndag 

5 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

Uniformsrommet 

åpent 18:30 – 19:30 

8 Søndag   Konsert Askim Info på epost 

12 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

14 – 15 Lørdag 

Søndag 

DM DM DM  Lørenskog Info på epost 

19 Torsdag  Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

26 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

April 

2 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

9 Torsdag Påskeferie 

15 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

23 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

30 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

Mai (Konfirmasjonsspilling i mai. HK + Junior2. Info på epost.) (Skolebesøk 25. og 26. mai. Info på epost.) 

2 Lørdag  Konf. spilling 

(Junior2) 

Konf. spilling  Info på epost 

7 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

Uniformsrommet 

åpent 18:30 – 19:30 

14 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

17 Søndag 17. mai, Junior2 med HK, eget opplegg for aspiranter og Junior1 Info på epost 

21 Torsdag Kr. Himmelfart 

28 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

Åpen øvelse 



DATO UKEDAG ASPIRANTKORPS 
(Østli) 
Kl. 14:30 – 15:30 
(Fløysbonn) 
Kl. 16:30-17:30 

JUNIORKORPS 
(Fløysbonn) 
Kl. 17:30-19:00 

HOVEDKORPS 
(Kirken) 
Kl.16:30 - 19:00 

 

STED KOMMENTARER 

Juni 

4 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

6 Lørdag Musikkens 

dag 

Musikkens 

dag 

Musikkens 

dag 

Kolben Info på epost 

11 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

 

12 – 14 Fredag 

Lørdag 

Søndag 

Aspirant- og 

Juniorkorps- 

tur 

Aspirant- og 

Juniorkorps-

tur 

 Larvik 

(PW-festivalen) 

Info på epost 

13 Lørdag   Konsert med 

Oslofjord 

Brass 

Kolben, Sal 2 Info på epost 

13 – 14 Lørdag 

Søndag 

  Seminar Flåtestad Info på epost 

18 Torsdag Øvelse Øvelse Øvelse Østli / Fløysbonn / 

Kirken 

Uniformsrommet 

åpent 18:30 – 19:30 

20 Lørdag   NM Larvik Info på epost 

24 – 28  Onsdag 

– 

Søndag 

  Hovedkorps-

tur 

Sjælland Info på epost 

 


