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På sporet 

Sesongen 2017/2018 nærmer seg slutten, selv om det gjenstår to viktige begivenheter før vi tar 

sommerferie: Monicas bryllup 9. juni og tur til Hitra/Frøya 29. juni til 1. juli.  

Året som har gått har vært fullt av begivenheter, men jeg syns det viktigste er at vi har fått en «ny giv» i 

MMK i løpet av året. Det er mye energi og godt fokus på øvelsene, besetningen er brukbar, komitéene 

jobber godt, styret fungerer utmerket og vi har fått til en god løsning med Bjørn Erik som fast dirigent fra 

høsten av. Vi har også fått et oppgradert YMS i løpet av året.  

Utover det som allerede er godt i gang, blir det nå viktig å ta tak i samarbeidet med VSSK. Det er ingen 

hemmelighet at det er for få medlemmer i skolekorpset vårt. VSSK er – og vil alltid være – vår viktigste 

rekrutteringsarena. Dessuten er VSSK en utrolig viktig kulturinstitusjon i ytre Malvik. Vi må finne måter å 

hjelpe gjengen med ivrige aspiranter, flinke ungdommer og tapre foreldre med å få VSSK til å bli et 

livskraftig skolekorps.  

Vi må også ta et tak for å få orden på alle notesettene som nettopp er samlet inn. Notene våre 

representerer store verdier, og vi må ta godt vare på dem. Vi trenger derfor en felles dugnad for å sortere 

og arkivere alle settene slik at de kan hentes opp fra arkivet igjen når vi trenger dem. Enten blir det en slik 

dugnad på tirsdag 3. juli eller i forbindelse med oppstarten til høsten.  

Første øvelse høsten 2018 blir 21. august. Ha en riktig god og velfortjent sommerferie når vi kommer så 

langt! 

Arne  

 

Kaffeøvelser høsten 2018 
 
21. august: Ragnar og Berit S 
4. september: Berit K og Trond 
2. oktober: Jan Erik og Anne Mari 
6. november: Brita og Anders 
4. desember: Helge og Kåre 
 
Anbefaler å notere seg dette i kalenderen med varsel noen dager i forkant. God sommer! 
 
Mette 

 

Monica og Svein gifter seg 9.juni 

Det er ikke hver dag en MMK-er inngår giftermål ☺.  

MMK stiller seg selvsagt i køen av gratulanter og ønsker dem begge alt godt for fremtida, - og lover at vi 

skal gjøre vårt for å skape en minneverdig bryllupsfeiring! 

 



   

   

ÅRETS KORPSTUR NÆRMER SEG! 

Info så langt:  

Ta med instrument, notestativ, klesklyper og konsertantrekk; ensfarget knallfarget T-skjorte, sort 

bukse/skjørt, sorte sko, sort/mørk ytterjakke. Eventuelt regntøy, sydvest osv. 

Måltider inkludert i prisen: Middag fredag, frokost, lunsj og middag lørdag, frokost og lunsj søndag. Drikke 

er ikke inkludert. 

Transport: Vi kjører med privatbiler. Kontakt Berit K eller Nina V senest tirsdag 19.juni dersom du ønsker å 

sitte på med noen og ikke har fått tildelt skyss ennå ☺ 

Vi skal bo på Frøya Hotell ( https://www.hotellfroya.no/  )  

Fredag 29.juni møtes vi på Hopsjøbrygga (https://www.dolmsundet.no/hopsjobrygga/) på Hitra en gang 

mellom 1600 og 1745. Der får vi middag fra kl.1600 (utdeling av middagsbonger hos Nina V/Berit K etter 

hvert som dere kommer). 

Vi spiller konsert på brygga kl. 1800. Om du ikke rekker middag før konserten, spiser du etter konserten. Vi 

kommer tilbake med mer info om valg av meny etter 15.juni.  

Lørdag 30.juni drar vi fra hotellet til Mausundvær lørdag kl. 1030. Kjører med privatbiler til Dyrøy kai. Tar 

ferje kl. 1120 som er framme på Mausund kai kl. 1200 (ATB rute 825 kr. 86 pr voksen/43 pr student). Vi tar 

ikke med oss biler på ferja.  

På Mausund spiser vi fiskeburger til lunsj  og spiller konsert på brygga før vi ser forestillinga «Oda fra havet» 

kl. 1600. Retur med ferja kl. 1830 (ekstra avgang for ferja). 

Festmiddag på hotellet ca. kl. 2000. Sosialt i Toppbaren etterpå. 

Søndag 1.juli spiser vi sen frokost ( frokosten serveres fram til kl. 1100) før vi drar til Ansnes brygge på Hitra 

ca. kl. 1200.  (http://ansnesbrygger.com/).  På Ansnes brygge spiller vi konsert kl.1300/1400 og avslutter 

korpsturen med felles lunsj. Her kan du velge mellom fiskesuppe og bacalao.  

Ansnes brygge brygger eget øl. Bryggeriomvisning og ølsmaking for kr 400,- for den som ønsker det etter 

lunsjen. Påmelding via Nina V på øvelsene 5. og 12.juni ☺ 

Romfordeling på Frøya hotell: 

Dobbeltrom/Twin Navn Navn 

1 Merete Bye Arne Rinnan 

2 Roar Fiske Kari   

3 Lizzi Ford Petter 

4 Berit Kjeldstad Tor  

5 Kirsti Aune Moum Kåre Moum 

6 Anne Sissel Ness Willy 

7 Trond Solli May Britt 

8 Jostein Vasseljen Nina Vasseljen 

9 Bjørn Erik Heggli Line Wemundstad 

https://www.hotellfroya.no/
http://ansnesbrygger.com/


   

   

10 Reidar Øye Kristin  

11 Anne Mari Hasfjord Harald  

12 Bjørn Værnes Fiske Andreas Utseth 

13 Lisbeth Haug Berit Svestad 

14 Monica Sørngaard Mette Vasseljen 

15 Sverre Vikhammermo Even Hembre 

 

Enkelt rom Navn 

1 Jan Erik Solomonsen 

2 Helge Pettersen 

3 Bjørn Hølaas 

 4 Anders Frost 

 

Info fra kommunikasjonskomiteen 

Kommunikasjonskomiteen hadde 12. april sitt første møte etter årsmøtet: Brita (leder), Lizzi, Bjørn 

F og Roald. Etter som det nå er flere nye medlemmer i komiteen, brukte vi en god del tid til å gå 

gjennom både FB-siden og hjemmesiden vår (www.malvikmusikkorps.no). Begge tjener som vårt 

«ansikt utad», og det er viktig at vi har god kvalitet på det som legges der. FB-siden er primært for 

kommunikasjon av «ferskvare» som konserter, opptredener o.l., mens hjemmesiden primært er 

for mer varig informasjon for både publikum og oss selv. Brita og Lizzi har nå ansvaret for FB, mens 

Bjørn og Roald tar seg av hjemmesiden. Vi ønsker å vise aktivitet litt oftere på FB fremover for å 

øke interessen også for å begynne å spille med oss! 

Vi diskuterte også rekrutteringstiltak: hva har vært den mest effektive rekrutteringen? Hvorfor har 

folk begynt? Hvor har de hørt om oss? Vi jobber videre med dette- gi oss gjerne tanker og 

erfaringer. Vi tenker å koble oss på rekrutteringsprosessen til VSK som en god mulighet- ofte er 

det foreldre med et horn på hylla! Så var vi innom dette med en ansiktsløftning av design av 

kommunikasjonsmateriell som plakater, program, annonser o.l.; om deler av designet bør være 

likt på alle disse - for gjenkjennelses-effekten sin skyld. Dette vil bli tatt videre med styret når vi evt 

har et forslag.  

For øvrig har komitémedlemmene vært involvert i kommunikasjon ifm reåpningen av YMS og 
dirigentannonse, og Bjørn forbereder p.t. en egen side for oss til bruk på sommerturen (slik som 
da vi var i København). 

Mvh  

Brita og resten av kommunikasjonskomiteen 

 

http://www.malvikmusikkorps.no/

