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Kjære JK-musikant og foreldre! 
 
 
VELKOMMEN TIL NYTT KORPSÅR! J  
Hei til deg som denne sesongen skal være i juniorkorpset, enten som 1. eller 2. års 
junior. Vi gleder oss til å starte opp igjen! Første øvelse er tirsdag 28. august kl. 
18:00 – kl 20:00 på Kjenn skole. Dirigent Marianne hilser en masse. Hun gleder seg 
til å se dere igjen og til å starte opp et nytt og spennende korpsår sammen med dere. 
 
Mandag 20. august kl. 18:00 er det informasjonsmøte med Musikkskolen. Her får du 
tildelt time for kommende skoleår. Dette har du sikkert fått brev om allerede. 
 
Marianne har mange spennende idéer for høsten, og gleder seg til å se dere igjen. 
 
Tradisjonen tro blir det høstseminar i september, og helgen 14.-16. september reiser 
vi til Gavelstad hvor vi har vært mange ganger før. Da håper vi selvsagt at DU er 
med! Seminaret inneholder som vanlig mange forskjellige musikalske og sosiale 
aktiviteter og er viktig for å få en god start på korpsåret. Seminaret på Gavelstad er 
viktig for å få alt det musikalske på plass i løpet av høsten, men er også en fin 
anledning til å bli enda bedre kjent med de andre i korpset. Detaljer og påmelding til 
seminaret kommer vi tilbake til i august.
 
Som i fjor finner dere foresatte all nødvendig informasjon på hjemmesiden vår 
www.lorenskog-skolekorps.no.  Vi vil fortsette med å bedre kommunikasjonen 
mellom korpsets ledelse og musikanter og foreldre, og vi tar gjerne i mot innspill. Vi 
sender fortsatt ut infoskriv til alle foresatte hver torsdag. Det er viktig å følge med på 
hjemmesiden og infoskrivet for å holde seg oppdatert om alt som skjer. Vi oppfordrer 
alle til aktivt å bruke kalenderen som ligger på hjemmesiden. Denne er til enhver tid 
oppdatert med siste nytt. Det blir foreldremøte 4.9.2018 kl. 18.15.  
 
Fint om alle merker seg følgende viktige datoer for denne høsten: 
Loppemarked:   21. – 23. september - masse loppe-moro hele helgen! 
Jubileumskonsert: 27. oktober – korpset fyller 80 år i år og vi feirer oss selv 

med stor konsert sammen med musikklivet i kommunen � 
 
 
Vi gleder oss til å se dere igjen 28. august! J 
 
Med vennlig hilsen 
Lørenskog skolekorps 
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Ingrid (leder) og Kari (sekretær) 
 


