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Fra styret

Ogna skolekorps kan i disse dager feire 45-
årsdagen. Medlemstallene i disse årene har
variert. Fra godt over 20 stk til så få at en ikke har
kunnet stille i toget på 17. mai!  For at et korps
skal kunne låte bra, bør det være  ca 18 – 20
medlemmer. Da er det lyd nok for å spille ute, og
vi får dekket alle stemmene i et musikk-stykke på
en god måte. For tiden er det 14 medlemmer i
hovedkorpset og 3 aspiranter.

Det å starte og spille et blåseinstrument er en
vanskelig og lang prosess.  Det tar vanligvis 1 – 2
år å bli en god blåser, og en bør øve flere ganger i
uka.  Så de som er med i korpset har gjordt en stor
innsats for å bli så gode som de er i dag.

Den største utfordringen til styret, er å hele tiden
tenke på å rekruttere nye medlemmer.  Dette for å
klare å holde oppe ett jevnt nivå av aktive spillere.
Derfor ønsker vi alltid nye medlemmer velkomne!
De som starter hos oss får begynneropplæringen
gjennom kulturskolen. Dette betaler korpset for.
Opplæringen er vanligvis i skoletiden på Ogna
skole. Først alene og etter hvert dannes det
smågrupper i eget juniorkorps.  Så varierer det
med hver enkelt når tid en starter i hovedkorpset.
Tenker du på å starte, så se innmeldingsblanketten
bak i bladet.

En annen viktig jobb for styret, er å sikre
økonomien.  Korpsvirksomhet koster mye med
innkjøp og vedlikehold av instrument, uniformer,
noter og tilslutt lønn for dirigenten. Vi har faste
arrangement som skaffer oss inntekter, vi har faste
støttemedlemmer, og vi har positive bedrifter som
sier ja når vi ringer og spør etter støtteannonser.
Tusen takk til alle dere som tar så godt imot oss!

Styret arbeider også aktivt for at
korpsmedlemmene våre skal trives, og for at det
skal være et godt miljø i gruppen. For å få det til
arrangerer vi ulike aktiviteter for medlemmene
våre, både musikalske og aktiviteter som bare er
sosiale. Dere kan se videre i bladet hva vi gjøre.
Det er medlemmene våre selv som skriver og

viser gjennom bilder hva de gjør i løpet av en
sesong.

I løpet av et år får korpset to forespørsler om å
spille i bygda. Det er på julaften i kirken, og på
17. mai.  Vi syns det er veldig gildt å få spille i
begge de anledningene! Men vi tar gjerne imot
flere forespørsler. Så har du et arrangement der du
vil at vi skal opptre, så er det bare å ta kontakt
med en av oss i styret!

Styret består av:
Formann: Kjellaug Stokkeland (Tlf: 51439309)
Sekretær: Hildegunn Skjæveland
Kasserer: Anne Bjerk Johannson
Materialforvalter: Tove Valdeland Normann
Styremedlem: Ole-Johan Lauvås
Styremedlem: Signe Kari Skårland
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Julegran

Det blir julegrantenning m/ kalkunlotteri ved
biblioteket i Sirevåg 28. nov kl.16.00. Vi vil som
vanlig komme rundt å selge kalkunlotterilodd.
Loddsalget starter i midten av november. Håper
dere tar godt imot våre loddselgere!

Styret i Ogna skulekorps.

Kransekakelotteri
 
Onsdagar før farsdag og morsdag blir kranse-
kakene baka. Ein ivrig og snart veldig erfarne
gjeng står for det. Jarl Inge Klippenberg  hjelper
oss med uttrilling av massen, han er ein god
mann. Når helga kjem sitt vi korps medlemmer og
sel lodd. Vi i korpset syns det er kjempe gøy, folk
blir så glade når dei vinn. Tusen takk for støtta
som vi bruker på noter, instrument  og utstyr.
Dette skjer to gonger i året og like koseleg kvar
gong. 

Skrive av Bodil!

Havets dag 

12. September 2004 i Sirevåg.

Ogna skulekorps fikk æren av å åpne Havets dag i
Sirevåg. 
Ogna skolekorps spillte tre sanger. Formann i Hå
båtforening, Einar Tuen, ønsket velkommen.
Etterpå fikk ordføreren ordet. Han snakket litt om
utvikling av Sirevåg havn og kommunens rolle i
lokalsamfunnet.

Etter ordførerens tale ble den ny-restaurerte not-
tørka demonstrert. Det var demonstrasjon av to
gamle RAPP båtmotorer. Seiling med seksæring.
Grilling og smaksprøver av regnbueørret fisket av
friluftsrådet. Salg av reker, krabbe og
fiskekonkurranse. 
Værgudene var ikke med oss denne dagen, men
heldigvis var det noenlunde opphold når korpset
spillte.
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Gult Sommerkurs i MNF

Først sjekket vi inn. Deretter ble vi tildelt rom. Vi
pakket ut. Senere møttes vi i en stor sal. Vi starta
med en lek. Alle fikk en lapp hvor det sto et dyr
på. Så skulle vi lage dyrelyder. Alle med samme
dyr skulle høre til en gruppe. Vi prøvde å lære
navna til de andre i gruppen. Etterpå fikk vi tildelt
instrumentgruppe og struktør. Vi gikk i sammen
for å lære hverandre å kjenne innen gruppen. Etter
litt spilling spiste vi skive til kvelds. Etterpå fikk
vi litt fritid og snopekjosken åpnet. 
Vi fikk en romkonkuranse. Konkuransen gikk ut
på å lage navneskilt. Jeg lå på rom med Anja og
Emilie. Emilie var fra et annet korps. 

Det var Anja, Johanna og Peder som var fra Ogna
Skolekorps. Neste dag rydda vi rommet, fordi det
var en konkuranse om hvem som hadde det mest
ryddigt. Vi var  best første dagen. 

Vi startet dagen med frokost. Etter på fikk vi en
liten pause. Så var det spilling i gruppene. Vi
måtte smøre matpakke på frokosten til lunsj. Vi
hadde leker på graset om kvelden. Noen var for
varme og måtte under vannsprederen for å få kjølt
seg ned. Lørdagen spillte vi i grupper og samspill
i gymnastikksalen. Vi øvde til konserten dagen
etterpå. 

På kvelden hadde vi fest med god mat. Lærerne
spillte for oss. Maten var pasta lavista. Sent
lørdagskvelden holdt lærerne underholding for
oss. 

Søndagen var det konsert for foreldrene våre,
derfor hadde vi generaløvelse først. Etterpå måtte
vi sminke oss for konserten. Foreldrene våre kom
og konserten ble en suksess. Peder spilte solo.
Han var god.

Skrive av Johanna.

Raudt sommarkurs i MNF

NMF raudt sommarkurs er på ein måte ein slags
leir bare at man spiller mye og har konsertar.
Barna som var der gjekk i 6-9 klasse. Det er
kjempe gjilt å bli kjent med andre og spille. Når vi
kom dit fant vi rom og fekk 1-3 rom kamerater
kvar.  Barna som var der gjekk i 6-9 klasse. For at
vi skule bli kjent hadde vi ein lek. Me fekk ein
lapp kvar så det stod et dyrenavn på. Dyret som vi
fekk utdelt skulle vi lage lyden til så skulle vi fine
andre med same dyre lyd. Når vi hadde funnet alle
som var på gruppa skulle vi sete os ned i ein sirkel
og sei for eksempel Martin monky biff eller Mari
marinert ape hjerne. Det var ganske gjilt og vi
lærte namna raskt. 

De hadde ein slags kiosk som de selde snop i. De
slo rekord i å selje snope belter. Andre dagen var
slitsom men gild, det blei mase speling. Vi hadde
ein god middag . Vi hadde ein rydde konkurranse
som det gjaldt å ha det ryddigast på rommet
guttene var best. Jentene hadde ryddigast rom
bare ein gong:-)!!!!! 
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Siste dagen hadde vi hus konsertar. Me hadde det
gjilt og spillte fint. For at me skulle få mat måtte
me dansa polonese. Middagen var kjempegod
(Bortsett frå at den var blitt matforgifta).

Her sitter vi og signerer avføringsprøven til
kommunelegen.

Neste dag var ca. 40 stykk kort tid spy sjuke og
hadde diaré. Eg og hadde det :-(. Det gjekk greitt.
Neste dag blei eg frisk. Forestillingen gjekk
kjempegodt. Me spilte Hey baby, Standing tall,
ein song frå filmen Tarzan, Perfect love og Crazy.
Det var kjempe kult å spille for så mange folk.
Det var absolutt til å anbefale til alle som går i
korps.

Skreve av: Nikolai Lauvås

Blått kurs i MNF

Blått kurs vart i år halde på Lundheim
Folkehøgskole på Moi 8. - 14. august. Som vanleg
på sommarkurs var det mykje speling og lite
soving. Deltakarar på blått kurs er mellom 14 og
17 år. Vi var rundt 70 deltakarar, og  kom frå
området mellom Stavanger og Moi. 

Dagane starta med vekking kl. 07.30 og frukost
mellom kl. 08.00 og 08.45. I mellom kl. 09.30 og
kl. 12.00 var det gruppeundervisning og teori. Kl.
12.00 var det matpakke-pause i 1. time. Då kunne
vi ete matpakka vi hadde smurt under frukosten,
og etterpå kunne vi gå og bada i elva eller gå ned
til byen. Kl. 13.00 var det undervisning på ny, då
spelte vi i instrumentgrupper og i små ensemble.
Kl. 15.00 var det ny matpause, og etterpå var det
øving i såkalla storgrupper og i korpset. 

Tema dette året var "Jorda rundt på 80 timar", og
vi spelte songar frå Frankrike, Korea, Kina, USA,

Støtt annonsørene våre. 

Uten supportere ville korpset bli
stille!
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Sør-Amerika og Irland. Kl. 19.00 var
undervisninga ferdig for dagen, men vi hadde
huskonsertar og spela for kvarandre der. Etterpå
var det underhaldning av ulike slag, og så fekk vi 

fri. Då kunne vi spela volleyball, fotball, biljard,
drøse eller sove. Alle måtte vera på romma sine
innan klokka ett. 

Siste kvelden var det festmiddag med utdeling av
deltakarbevis. Alle dei forskjellege
instrumentgruppene skulle ha eit
underhaldningsinnslag kvar. Det var jo morosamt,
men det aller gildaste denne kvelden var då
lærarane skulle underhalda oss! Kl. 12.00 neste
dag var det avslutningskonsert for familien og alle
andre som ville høyra.

Skrive av Maja.

Jærstevne 2004

I år var vi på Jærstevne på Bryne under
Jærdagane. 

Stemnet vart halde laurdag 22. mai. Avreisa var

kl. 08.30. Då vi kom til Bryne var det felles
frukost for alle korpsa i kantina på Bryne
videregåande skole. Etter frukosten hadde vi felles
oppvarming og gjennom speling av
fellesnummera ute i skulegarden. Etter
fellesøvinga gjekk/marsjerte vi bort til
ungdomsskulen. Der ifrå skulle vi marsjere etter
tur bort til Jærdagsområdet. 

Ogna var eitt av dei siste korpsa som skulle
marsjerte, så det vart ei lang ventetid. Vinden var
sterk, og det var kaldt, så vi prøvde å finne ly
under eit halvtak. Omsider var det vår tur, og vi
marsjerte ned til torget. Der samla alle korpsa seg
ved vatnet, og så spelte vi fellesnummera: "Ja, vi
elskar, og Stakkar store, sterke karar. Etterpå
marsjerte alle korpsa inn på Jærdagsområdet. Her
spelte vi fellesnummera ein gong til. Så fekk alle
pølse, brus og is. Då vi hadde ete skulle vi ikkje
spela meir, så vi var inne på området og koste oss
ei stund før vi reiste heim

Skrive av Maja.
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Seminar på Varhaug.

Hensikten med seminaret var å øve til Krets
mesterskapet i Skulemusikkkorps. Da vi ankom
Trekløveren barnehage på Varhaug delte vi oss
opp i grupper etter instument. Det var mange
instruktører. En på hvert instrument. Jeg spiller
kornett. Det er fire som spiller kornett i Ogna
Skolekorps. Vi øvde på Handelian sang, Passing
moment, Kamilla og Sebastian og 17. mai. 

Etter å ha øvd et par timer var det mat. Vi fikk
makaroni og skru-pasta i tomatsaus. Det smakte
godt. Når det ble kveld arrangerte vi korpsidol.
Jeg vant...... HE, HE ;-) Om natta sprang guttene
til jentene. De stjal soveposene våre. Det skal de
få igjen i neste omgang. Dagen etterpå øvde vi
mye. Vi blir skikkelig flinke. På ettermiddagen
hadde vi konsert for foreldrene våre. Etter
konserten måtte vi rydde, pakke og reise hjem.

Skrive av Anja.

Bowling

Styret ville ha ei sosial samling og kom med ei
overrasking, vi skulle på bowling. Vi reiste til
Bryne og bowla i ein god time. Det blei nok litt
kamp på banen mellom spelarane , om dei var
vaksne eller barn. Etterpå var det mat og drikke.
Dette var som ein juleavslutning derfor fekk vi
snope pose. Dette var absolutt noko som falt i
smak, kjempe kult!!!

Skrive av Alice.
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17 mai 2004 
 
Dette er ein travel dag for Ogna Skulekorps, men
desto kjekkare. Kva hadde vel 17 mai vert utan et
musikk korps? 
Dagen begynte tidleg for musikantane. Ca. kl.
07.00 var vi i gang med spilling av 17 mai sanger
i Sirevåg. Etter ein runde i Sirevåg reiste vi til
Brusand for å spille der.  

Så var det felles frukost, før vi skulle tilbake til
Ogna og spille i 17.mai toget. Å gå i tog på 17
mai og spille er noe helt spesielt. Det føler
ihvertfall vi som går i korps. Det er ekstra gjilt  å
stoppe ved gamleheimen og spille nasjonalsongen
der. 
Rett etter dette var det inn i kirken for å spille
fleire sanger.

Så er det lagt inn ein fortjent liten pause før det
var ny opptreden i Ognahallen. Vi ble gjort litt
ekstra stas på dette året av Øyvind Lund som ledet
arrangementet i hallen. 
Slitne og trøtte var vi da alt var over, men det var

utrolig gjilt å være med . Det viktigaste for oss nå
var å få være med å ete pølse og is saman med dei
andre. 

Mens Egil Ovesen hadde permisjon, var vi så
heldige å få Gry Merete Omland som vikar. Hun
har mange år i Ogna skulekorps bak seg. Vi takker
henne for den fine innsatsen hun gjør for oss.

Hjertelig takk Gry!

Tur til England

Første dagen: Var vi ombord på M/S Jupiter.
Mange shoppa mye brus og snop. Turen gjekk
greitt. 

Andre dagen: Ankomst på New Castle kl.12.00
norsk tid. Vi køyrde buss til Gothland der den
kjende serien Heartbeat blei spilt inn. Neste stopp
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var Withby der vi kjøpte matpakker. Det var ein
fin by. 

Kom til hotellet i middag`s tid. Hotellet i
Scarbrogh heiter Almar. Tredje dagen: Vi var i
York, katedralen og på Jorvik senteret og det var
spanande. Etterpå gjekk vi å shoppa. Fine by:-)
fjerde dagen:Vi spilte gatekonsert. Det var gjilt.
Etterpå badet vi i eit badeland som låg i nærheten.
Der koste vi oss og rant i sklier, sumde hadde
vankrig og låg i boblebadet. Femte dagen: Var i
akvariumet Sealife. Etterpå gjekk vi i parade rundt
i byen. Dagen var lang og vi skulle spille på grand
hotell. Gatekonsert etterpå fekk over 2 pund hvær.

Siste dagen var vi i Flamingoland
aktivitetsparken. Reisen hjem gikk fint. Det var
rolig sjø. Gjengen var passe trett da den ankom
Stavanger.

Skrive av Nikolai og Martha.

Høsttur med familiene

Søndag 26. september reiste vi på familietur opp
til Gya. Turen gikk fra riksveien opp
Skinnelvdalen mot Lauperak. Vi startet fra skolen
kl. 10.00 og kjørte oppover. Været var ikke helt til
å stole på. Høystøvler og regnklær var regelen. Vi
var heldige. Det kom ikke noen store regnbyger.
Turen opp til gjeterhytta tok en time. Minst var
Helene på 3 år. Hun greide seg godt.

Veien opp Skinnelvdalen var fra gammelt av en
kirkevei. Den gikk fra Ørsdalen/Lauperak til Gya.
Fra Gya til Førland (Fraflyttet bygd uten vei
mellom Gyadalen og Ualand.) og fra Førland til
Ualand. Det var en tre dagers tur for presten fra
Helleland til Gya før veien ble laget ved
Gyavannet.

Vel oppe grilla vi pølser og lot radle gå fritt. Vi
måtte også ta en liten tur inn i gjeterhytten. Inne i
gjeterhytten lå erotisk litteratur fra 1947 og en
salmebok. Kombinasjonen syntes litt rar. ;-)

Støtt annonsørene våre. 

Uten supportere ville korpset bli stille!



   Korpsavis for Ogna Skulekorps

1.årgang høst 2004

Når staver var spikket, pølser spist og litteratur
studert, var det på tid å vende hjemover. Vel nede
ved veien bestemte vi oss for å ta en tur innom på
Kosen ved Tengs for å ta en softis før vi gikk hver
til sitt.
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HOS HEKSEDOKTOREN I AFRIKA
Av Egil Ovesen (Dirigenten.)
 
Som noen er klar over har jeg nylig hatt permisjon
fra jobben som dirigent i Ogna Skulekorps i et og
et halvt år for å undervise i musikk på Bagamoyo
College of Arts i Tanzania. I den forbindelse er
jeg blitt bedt om å skrive en liten artikkel fra livet
der.  
 
Tanzania er i dag en relativt moderne nasjon som
har vært uavhengig siden 1961. Tidligere
president Julius Nyerere er den tanzanianske
landsfaderen og ledet landet fram til 1985. Landet
har mottatt utviklingshjelp i femti år og det er i
dag få steder misjonærene og Coca-Cola ennå
ikke har nådd fram til. Jeg var imidlertid så heldig
å få oppleve et av disse stedene der det virket som
om tiden nesten hadde stått stille i flere hundre år
og der stammekulturen og den lokale religionen
framdeles var i behold. 
 

Dette bli derfor fortellingen om mitt besøk hos en
heksedoktor nord i Tanzania. Jeg kunne også
fortalt om det moderne Tanzania, hvordan folk
lever i byene, surfer på internett, går på skole,
studerer på universitet, kler seg i vestlige klær og
ser på TV. I slike henseender er tanzanianere i stor
grad påvirket av europeere og lever liv som vi
delvis kan kjenne oss igjen i. Jeg kunne også
fortalt om problemene og bekymringene som de
fleste tanzanianere møter i hverdagen, om
materiell fattigdom, dårlige skoler, elendige
sykehus, spredningen av HIV og AIDS, folk som
dør, venner som dør, om korrupsjon og egoistiske
politikere. Men i Tanzania er gleden og humøret, i
hvert fall på overflaten, større enn bekymringene.
Selv om folk etter våre standarder er materielt
fattige og lever harde liv har de som regel et smil
og en latter klar. 
 
For å finne det den mest uberørte Tanzanianske
stammekulturen må man ut på landsbygda og det
var også her jeg fikk oppleve møtet med den åtti
år gamle heksedoktoren. 
 
Jeg og en norsk kollega av meg hadde reist med
toget i to døgn fra Dar es Salaam til Mwanza, ved
Lake Victoria. Lokomotivet brøt bare sammen to
ganger og toget var derfor kun seks timer
forsinket da det kom fram. Vi reiste sammen med
to av studentene våre. Den ene av disse
studentene heter John, er sønn av en høvding og
har 48 brødre og søstrer. 

Alle studentene må skrive en oppgave tredje året
på Bagamoyo College of Arts. John ville gjerne
skrive om en tradisjonell ’ngoma’.  Ngoma er
swahili og betyr både musikk, dans, tromming,
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sang og forestilling. I Tanzania er alt dette
integrert i ett og blir som sagt kalt ngoma.
Trommer og rytme er veldig viktig i dette og
ngoma er også ordet for tromme. 
 
John hadde fått råd av faren sin om å oppsøke
denne heksedoktoren for å filme hans ngoma.
Siden jeg hadde med et videokamera spurte John
meg om jeg kunne tenke meg å være med å filme.
Jeg syntes dette hørtes spennende ut og sa ja til
det. Jeg prøvde å få John til å forklare hvor denne
heksedoktoren holdt til og hvor langt borte det var
uten noe større hell. Like lite lyktes jeg med å få
forklart hvordan vi skulle komme oss fram dit og
hvor lang tid reisen ville ta. 
 
Jeg avtalte derfor med John å møte ham i Mwanza
og så skulle vi reise derfra. Han kom som seg hør
og bør et par timer forsinket og vi dro rett til
busstasjonen. Lokalbusser i Tanzania heter
’daladala’ og er nesten alle gamle Toyota Hiace
som det er blitt satt inn ekstra seter i. Det blir
vanligvis presset så mange personer inni disse
som overhodet mulig pluss enda noen til. Det
trangeste jeg har vært med på er 28 personer i en
slik Toyota Hiace. 
 
Vi fant den riktige ’daladalaen’ på busstasjonen
og startet vår reise. Da var det allerede blitt
ettermiddag og det begynte snart å mørkne. Vi
reiste langs hovedveien til en mindre landsby der
vi overnattet for natten. Toalettet på ’hotellet’
besto av et hull i gulvet. Dusjen var stort sett lik
og vi hadde fått utdelt hver vår bøtte med kaldt
vann vi kunne helle over hodet for å dusje. 35
varmegrader og støvende veier gjorde dessverre
denne dusjen til en nødvendighet. 
 
Neste morgen satte vi av gårde ved soloppgang
klokken seks om morgenen. Vi hadde avtalt
kvelden i forveien å leie en Landcruiser Pickup
med sjåfør til å kjøre oss i retning heksedoktoren.
Med denne bilen blir vi kjørt i en og en halv time
til en enda mindre landsby lengre unna
hovedveien. Her slipper han oss av og vi må greie
å komme oss fram det siste stykket på egenhånd.
 

 
Vi leier da to sykkeldrosjer (’bicycle daladala’).
En slik sykkeldrosje er en enkel kinesisk eller
indisk sykkel uten gir med et polstret bagasjebrett.
Det er en syklist som trør og er sjåfør og så sitter
passasjeren bakpå det polstrete bagasjebrettet. Slik
reiser vi i noen kilometer, først langs en grusvei
og så langs en sti gjennom busker og trær. 
 
Etter en halvtime til en time åpner skogholtet seg
og vi ser flere store runde hus. I dette området av
Tanzania er det heksedoktorene og deres familie
som bor i runde hus og jeg visste nå at vi var
kommet fram. 

Det neste jeg ser er flere store trommer som
henger under et stråtak. Disse trommene er rundt
en meter i diameter og laget av uthulte trestammer
som er dekket med skinn. Her treffer vi en del
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eldre menn som vi hilser høflig på. John hilser på
det lokale stammespråket og jeg på swahili. I
bakgrunner hører vi tromming, dans og sang og
jeg aner at dette er en seremoni for en eller flere
pasienter. Vi presenterer vårt ærend for de eldre
mennene og de sender bud på sønnen til
medisinmannen. 

Etter en stund kommer han. Han er muligens
rundt seksti år. Vi hilser og blir med ham inn i
hans lille, runde leirhytte med stråtak. Her er det
heller spartansk  og i den ene enden av rommer er
det stablet en haug med bomull. 
 
Vi presenterer på nytt vårt ærend og han drar av
gårde for å snakke med sin far, heksedoktoren.
Det er han som er syvende far i huset og
bestemmer. Vi får vite at de vil ha betalt for å
framføre ngomaen sin for oss. Prisen de gir er
ublu høy, sannsynligvis for at jeg som utlending
er med. John begynner å diskutere pris og tar fram
et brev som faren hans har skrevet. Han forklarer
at det er han som skal skrive oppgave om denne
ngomaen og ikke jeg. På nytt oppsøker sønnen til
heksedoktoren sin far og denne gangen kommer
han tilbake og presenterer oss for en rimelig pris
som vi går med på. 
 
Da vi er blitt enige om prisen får vi treffe
heksedoktoren selv. For det vi betaler skal han
vise og forklare oss om hele området sitt, i tillegg
til at ngomaen skal framføres. Alt dette får vi
filme. 
 
Han begynner med å vise oss trommene. Så tar
han oss med til den bygningen der mye av
behandlingen av pasientene foregår. Sønnen hans
er med hele tiden. Heksedoktoren forteller at han
har rundt 160 pasienter boende på området sitt.
Han viser oss en slags stokk han bruker til å spå
med og vi blir også spådd i hvordan livet og
reisen videre vil forløpe. Etter at han har fortalt en
god del til ting til John på stammespråket får vi et
pulver vi kan smøre oss med dersom vi noen gang
skulle trenge litt ekstra lykke og hell. Dette
pulveret kunne vi også smøre oss inn med slik at
vi kunne gå rett inn i fiendes leir uten å risikere

noen fare. Fienden ville ikke engang merke at vi
hadde vært der før det var for sent. 
 
Etter dette tar heksedoktoren oss med til det runde
huset som er bygget over graven til faren hans. Vi
tar av oss på bena og går inn. Midt i huset står en
søyle av tre. På denne søylen henger en svær
sverm med veps. Disse flyr også rundt i rommet.
På gulvet ligger noen beinrester. Heksedoktoren
forklarer at vepsene vil angripe dem som kommer
i onde hensikter men la dem som kommer i gode
hensikter være i fred. Siden John og jeg tilhørte de
sistnevnte plaget ikke vepsene oss. Deretter la vi
det beløpet vi var blitt enige om oppå den steinen
som markerte graven til heksedoktoren sin far.
John forklarer meg at sedlene raskt vil bli dekket
av insekter og at de så vil forsvinne. Vi blir også
fortalt at hver natt kommet det to geparder som
overnatter på denne graven. Vi blir senere også
vist stien gjennom buskene der de kommer
listende hver kveld. 
 
Rundturen fortsetter. I alt har heksedoktoren 17
hytter. Flesteparten av hyttene er sirkelrunde og
noen av dem er skikkelig store og høye. Alle
hyttene utenom én er bygget på tradisjonelt vis av
tynne trær og gjørme og alle har stråtak. En av
hyttene vi blir vist er rektangulær. Inni denne
hytten flyr det tett i tett med svære insekter. Vi
blir forklart at disse er insekter om dagen og ånder
om natten. Disse er en spesiell type ånder kalt
’imp’. Ved siden av denne hytten er en egen
urtegård som blir brukt til disse åndene.
Impåndene kan besette folk og denne hytten og
urtegården blir brukt både for å bli kvitt en slik
ånd og for å besette folk med imp. 

Vi får også møte en del av familien til
medisinmannen. Han har ifølge John kun tre
koner men kunne i henhold til sin posisjon hatt ti
eller flere. Konene hans er også heksedoktorer.
Selv er han nok rundt åtti år men konene er
atskillig yngre. Det er en hel skokk med unger
som også møter oss. En del av disse er slektninger
av heksedoktoren og en del er pasienter. 
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Etter at rundturen er ferdig venter vi litt mens de
gjør klar til ngomaen. Trommene blir tatt fram og
danserne gjør seg klar. 

Så starter det. Og det er noe av det mest
imponerende jeg har hørt av tromming. Det er fem
eller seks trommeslagere. Det er en gutt og resten
er menn. Det hele er helt samspilt og nøye innøvd
til minste detalj. De spiller flere ngomaer som
hver er mellom ti og femten minutter lange. En av
ngomaene leder heksedoktoren selv. Nesten alle
ngomaene innholder både tromming, dans og
sang. Trommingen er stort sett nøye arrangert og
innøvd og inneholder lite improvisasjon. Danserne
er for det meste pasienter. En middelaldrende
dame danser toppløs og er innsmurt med et eller
annet stoff som et ledd i behandlingen. 
 
Etter dansen blir vi invitert inn til heksedoktorens
sønn. Her får vi servert kokte rotfrukter, som
poteter og søtpoteter. Vår vert har stående noe
brus og annen drikke, men til maten blir vi servert
vann fra en mugge. John advarer meg om at dette
er brønnvann. Jeg spør om vannet er kokt og han
svarer benektende på det. John spør om jeg heller
vil ha brus. Jeg ser at sønnen til medisinmannen
følger nøye med. Selv om han ikke snakker
engelsk ser jeg at han forsår hva som foregår. Jeg
spør om John drikker vannet. Det gjør han. Jeg
sier da at viss han kan drikke det kan jeg også og
tar en stor slurk. Vår vert ser fornøyd ut og jeg
innser at jeg gjorde det korrekte valget i denne
situasjonen. 

 
Før vi får forlate området blir vi tatt med for å se
på gården til en gårdbruker i nærheten. Klokken
går og før vi er klare til å dra av gårde igjen
begynner det å nærme seg solnedgang. De to
sykkeldrosjene venter ennå. Da vi er klare til å dra
snur jeg meg for å si ha det bra til heksedoktoren
men John stopper meg og forklarer at siden vi
allerede har fått noe medisin av ham er det imot
skikken å si adjø. 
 
Det er skumring når vi forlater området. Vi er blitt
fortalt at busker og trær på en magisk måte vokser
til om natten slik at området blir umulig å finne
for fiendene til heksedoktoren. Når vi kommer
tilbake til landsbyen ser vi at alle bussene er gått
for dagen og at det ikke er en vanlig taxi å få tak i.
Vi beslutter derfor at vi skal fortsette med
sykkeldrosjene. Nå tar vi flere snarveier på mindre
stier og når etter en god stund fram til hovedveien.
Nå er det nesten helt mørkt og det begynner å bli
farlig å ferdes. Etter å ha syklet en god stund på
hovedveien kommer det en fullastet Landrover
pickup samme vei. Det virker allerede som om det
er fullt av folk oppå lasten på lasteplanen, men vi
signaliserer til den om å stoppe. Den stopper og vi
får så vidt plass på toppen. Da har vi nok sittet
bakpå med de to syklistene i nærmere tretti
kilometer og selv den relative disskomforten på
lasteplanet føles som en lettelse. Vi når fram til
det samme gjestehuset som vi overnattet på dagen
i forveien, tilbringer natten der og kommer oss
med daladala til Mwanza neste morgen. 
 
Derifra fløy min norske kollega og jeg til Arsuha
for å bestige Mount Meru på 4566 meter, men det
er en annen historie…
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Innmeldingsskjema:
Navn: ______________Klasse:__________________

Adresse:____________ Telefon:_________________

Ynskje å starta i Ogna Skulekorps.

Medlemmsavgift pr. år for aspirant er 200 kr.
Sendast til: Ogna Skulekorps 

Postboks 6, 

4364 Sirevåg
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