
 

JK infoskriv uke 6-7  
 
Kjære fantastiske juniorkorpset!  
 
Tusen hjertelig TAKK for fire supre forestillinger! At vi fikk til dette på fire 
uker var ganske så utrolig, så all honnør til dere, alle sammen, for 
strålende innsats både på hjemmeøving og på korpsøving! Det var så 
MORO å være på scenen med dere!  
 
Og Dani, som stilte som vikar på baryton (og som vi glemte å takke i 
takketalen fra scenen.... unnskyld!) TUSEN TAKK for super innsats!  
 
Og kjære korpsforeldre: Takk, takk og atter takk for alt dere gjør. Det er 
dere som gjør det mulig å få til alt det vi får til i Lørenskog! Tenk at det 
faktisk er mulig. Takk!  
 
På tirsdag blir det koseøvelse uten instrumenter, med kaker og film! Det 
fortjener dere. Vi sees ! 
 

Tid: 18.00-19.30.  
 
Hilsen Marianne 
 

 
 
Ekstra takketale fra Ante 
Til tross for en Oscarlang takketale glemte jeg selvfølgelig noen viktige 
personer: 
 
Tusen takk til Dani, fra HK, stilte opp og gjorde en helteinnsats i 
grovmessinggruppen da Amund hadde brukket hånd.  
 
Sammen med Dani låt grovmessingen sinnsykt bra. Dani,- du var en 
svært god rollemodell for de yngre grovmessingmusikantene. Det hørtes 
ut som dere hadde det gøy! 
 
Tusen takk til Finn Evensen, rektor i LMK og pappaen til Nanna i JK 
sang inn Ronja Røverdattersangen i studio hos Roar Vangen. Det er 
sjelden vi får så proffe track med på konserten vår. Gøy å ha sånne 
ressurser i rekkene!  
 



Tusen takk til Junes mamma, Elisabeth Nielsen. Hun bidro med 
stoppesko til de fire skuespillerne i Mesterdetektiven Blomquistscenen. 
https://www.dansogfritid.no/categories/sko-steppesko 
 
Hvis det fremdeles er noen glemt, - så må jeg bare beklage sterkt! Dette 
er min største "frykt" - å glemme og takke viktige folk som har gjort 
masse. 
 
Til alle dere som stod bak scenen som jeg ikke har nevnt med navn: 
Dere er fantastiske! 
 
Hilsen Ante 
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