
 

                                                    Kjære alle sammen! 

Vi befinner oss nå i juni måned, og om verden hadde vært normal, skulle vi nå vært i hard-

trening til sommerkonsert… Slik blir det ikke i år heller, men vi lever i håpet om at høsten 

blir normal, og at vi kan begynne å spille igjen!  
 

Vi i styret har vær samlet flere ganger for å vurdere oppstart, men av hensyn til covid-19 har vi valgt å 

la dette være. Vi har i fellesskap funnet ut at vi utsetter, og ber om forståelse for at vi har bestemt 

det vi har. Vi vet at mange andre korps i byen er i gang, men av hensynet til våre medlemmer har vi 

kommet frem til at vi tar sommerferie nå.  

Men, den 26. august vil vi starte opp øvelsene som normalt! Vi har leid lokalene på Stinta ett år til, 

slik at vi får større lokale og er litt tryggere for smitte. (Pandemien er ikke over, selv om mange av 

våre medlemmer nå er fullvaksinert). 

 Tiden vi har vært inne i har ikke vært lett for noen. Vi håper jo at folk har spilt litt for seg selv, og ikke 

minst at vi kan stille med litt utholdenhet den 26. august! Vi har planlagt konsert med Arendal 

Guttemusikkorps den 7. november, og julekonserten har vi satt til 16.desember.  

På den første øvelsen skal vi spille den første delen av kvelden, og etterpå har vi planlagt et lite 

medlemsmøte. (Ja, det blir mat og kaffe).  

- Om noen har noe på hjertet, så kom med det! Det være seg ønsker om repertoar, aktiviteter, turer 

og så videre. Nå håper jeg at solen vil skinne hele sommeren, og at folk har fulladet batteri når vi 

møtes igjen! Jeg gleder meg som en unge til å spille sammen med alle sammen igjen! Har du noen 

venner eller bekjente som ønsker å spille hos oss, så ta dem med. Vi er så heldige at Helge Karlsen 

har lyst til å begynne hos oss igjen. Og, er der andre der ute som vil bli med, så skal de bli ønsket 

varmt velkommen. 

Stor klem fra Torunn og alle i styret 

 

 


