
Hei alle sammen         23.04.2020 

 

Her kommer en oppdatering på situasjonen for Lørenskog skolekorps. 

Håper at det fortsatt står bra til med alle våre musikanter og deres familier. Dirigentene setter stor 

pris på all kontakt med musikantene både gjennom bloggen og de digitale samlingene med alle 

enheter. 

Andre korps er i gang med fysiske øvelser. Vår størrelse og manglende tilgang på øvelokaler gjør det 

vanskelig for oss å kunne møtes med gjeldende regelverk slik det er i dag. Vi fortsetter derfor med 

digitale korpstreff inntil videre. 

 

Slik påvirkes våre aktiviteter fremover: 

1. mai spilling for HK utgår. 

15. mai spilling for AHUS barnehagene utgår 

17. mai blir nedskalert i hele kommunen. Det blir ikke tillatt å marsjere i gatene da dette kan tiltrekke 

seg publikum. I år er det derfor kun HK som skal representere Lørenskog skolekorps på 17. mai. Vi 

hadde alle gledet oss til å spille og delta på det tradisjonelle arrangementet. Vi gleder oss allerede nå 

til neste år og feiring sammen med hele korpset. 

Sommeravslutning – Vi beholder både 9.  og 16. juni åpne i kalenderen og håper at en felles 

avslutning med hele korpset kan gjennomføres. 

Norgesmesterskapet i Larvik 20. juni er dessverre avlyst. 

 

Uniformer for HK 

Informasjon om bytte av uniform til HK for 17. maispilling:  
De som har meldt behov for uniformsbytte ifm spørreundersøkelsen vil bli kontaktet i løpet av neste 
uke for avtale om prøving av ny uniform. Det vil også bli tatt kontakt med de som ikke har svart på 
spørreundersøkelsen. 
 
Det er veldig viktig at de som skal bytte uniform leverer tilbake det som skal byttes når de skal prøve 
ny uniform. Buksene skal vaskes før innlevering. Jakken skal normalt renses, men siden renseriene for 
tiden er "korona-stengt", må de leveres urenset. 
 
Til alle enheter! Har du problemer med instrumenter eller trenger fliser/ventilolje – ta kontakt 

med Torill på torill.hoiby@yahoo.com / 97407856. 

 

Vi følger fortløpende med på situasjonen i smittevernbestemmelser og kommer tilbake med 

informasjon ved endringer. Håper vi alle kan sees i mai       

 

Hilsen styret og dirigenter 

mailto:torill.hoiby@yahoo.com

