
ÅRSBERETNING FRA ARRANGEMENTSUTSVALGET 2015 

Utvalget har bestått av: 

Åse Marit Leere Øiestad, Marianne Haavi og Ane Willmann Western 

Ane Willmann Western ‐ utvalgets leder 

Ellers korpsforeldrene som trår til ved behov. 

Følgende arrangement har vært gjennomført dette korpsåret: 

Distrikts mesterskapet –DM – et vellykket arrangement, hvor Unn Torill, forrige utvalgsleder, 

fremdeles hadde hovedansvaret. 

Vårens loppemarked 

I kafeteriaen steker vi vafler, koker kaffe og pølser, ute stekes det hamburgere. 

Et morsomt, sosialt og vellykket arrangement sett fra kafeteriaen sine øyne. 

Maten ble også til dette loppemarkedet sponset av Rimi Finstadsletta. Pga. annet arrangement fikk vi 

ikke tilgang til kjøkkenet inne på skolen før kl. 10 på lørdag og i tillegg hadde vi en god del problemer 

med at strømmen gikk pga. overbelastning av kurser. Dette skapte noen startvansker på lørdagen, 

men gikk seg til etter hvert. 

16. og 17. mai 

Dugnaden 16. mai hvor vi smører mat og pynter til nasjonaldagens frokost er en dugnad hvor alle er 

enige om at det er en trivelig dugnad, mye prat og latter mens vi smører og pynter. 

Frokosten ble som vi ønsket, mange som møtte opp og det har vel blitt tradisjon at noen fra 

musikkorpset spiser sammen med oss. 

En misforståelse med mat til to som har allergi, dette retter vi på til neste år.  

17. maikomiteen for Lørenskog spiste sammen med oss og ønsker å gjenta dette i 2016. 

Høstens loppemarked 

Igjen et vellykket loppemarked. Vi hadde ikke sponsing av maten denne gangen da avtalen med Rimi 

Finstadsletta hadde opphørt pga. endringer for butikkkjeden. Vi fikk imidlertid sponset lomper av en 

forelder i korpset som er distributør. 

Seminarer og andre arrangement 

Komiteen sørger også for bevertning (frukt m.m.) på arrangement av denne typen. 

Enkel kafeteria med kake- og kaffesalg under høstkonserten med Lørenskog musikkorps den 23. 

september og under showkonserten til hovedkorpset den 17. januar. 

 

Rasta, 1. mars 2016 

Ane Willmann Western  

Arrangementsutvalget 


