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Fra styret

Korpset har og er stadig i utvikling, og den pila 
går oppover. Fra å være svært få er vi nå en tropp 
på 21 stk. Vårt mål var og få fem nye aspiranter, 
vi har i dag syv stykker. Vi ønsker disse lykke til 
med spilling og ønsker de hjertelig velkommen. 

Resultatet av all øving gir bonus av at korpset 
hører bra ut når vi har oppdrag. Takket være vår 
dirigent Egil Ovesen som gjør en god jobb i 
korpset. Han ser og hører hvert enkelt korps-
medlem og sette dette i sammen til å låte bra. 

Det har vært få medlemmer som har sluttet så 
lenge dette styret har sittet og det resulterer i en 
solid tropp som trives sammen. I 2005 er pc bruk 
kommet for å bli. Ogna skulekorps er ikke ett 
unntak, vi har vår egen nettside som er laget av 
ett korpsmedlem. Det er ett produkt som vi er 
stolte av, der kan vi lese om korpsmedlemmene, 
styret, se bilder og ta kontakt med styret og lese 
visjonen vår. 

Til slutt en hilsen til korpsmedlemmene: Dere er 
en fantastisk flott gjeng, STÅ PÅ. Korpset er 
avhengig av hver enkelt av dere. Og sist men 
ikke minst: Takk for fine artikler til korpsavisa!

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

Julegran

Det blir julegrantenning m/ kalkunlotteri ved 
biblioteket i Sirevåg 27. 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.
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Jærbetong AS, Njølstad
4365 Nærbø
Telefon 51 79 18 00

Jærbetong AS ble etablert
i 1964 på Nærbø i HÅ kommune. Bygget nytt
blandeverk og flyttet til Njølstad i 1978. 

Virksomheten består av produksjon av ferdig-
betong og betongpeler.

Jærbetong er godkjent av Kontrollrådet i klasse
A1, D og H1.
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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 ut trilling 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!

Avslutningsfest for sesongen 2004 - 2005

Jærensaluttane ble bedt om å arrangere 
avslutningsfest for korpset. Det tok vi på oss.

Jæren saluttene er en gjeng fra korpset som har 
lagd sitt eget lille band. Bandet består av: 
Nikolai, Martha, Anja, Johanna, Wiggo og Peder. 

Vi leide samfunnshuset på Ogna, pynta det med 
bilder, norske flagg og ballonger. Vi ba inn 
rektor for kulturskulen i Hå slik at hun kunne 
høre at det er lyd i oss her sør i kommunen. 

Presentasjon av nye aspiranter.

Denne kvelden skulle vi spille for resten av 
korpset helt alene. Det hadde vi ikke gjort før. 
Jeg presenterte bandet og vi satte i gang. Jeg tror 
vi spilte bra.

Kjellaug Stokkeland, delte ut medaljer og skryt 
til korpsingene. Korpset spilte noen sanger før 
maten. Vi serverte pizza som ble igjen etter 17. 
mai. Vi fikk også se de nye aspirantene. Det blir 
enda bedre når de blir med.

Skrevet av Peder
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Brødrene Haver AS
Din leverandør innen:

Muring, forskaling og flislegging.

Tlf....: 51 43 84 81
Fax..: 51 43 83 84
Mob.: 90 97 92 75

Skolten 4
4364 Sirevåg

http://www.firma-katalogen.com/firma/2512995/
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Ogna Skulekorps på konsert

Korpset skulle den 15.01.2005 gå på konsert. Vi 
skulle høre på Stavanger Brass Band i St.Petri 
kyrkje i Stavanger. Saman med Stavanger Brass 
Band skulle Tine T Helseth frå Noreg og Andrew 
King frå England spille. Før den store konserten 
skulle alle medlemmene i korpset med 
aspirantane spise pizza hos Egil. Han bor i Øvre 
Holmegate i Stavanger. 

Da vi hadde gått i 10 minuttar frå togstasjonen, 
kom vi endelig frem til leiligheten. Vi gikk opp 
ein smal trapp til vi kom til 3. etasje. Det første 
eg så var det store pianoet i den smale gangen. Vi 
satt oss ned i ein myk sofa som etter 3 minuttar 
var fylt med sultne folk. Endelig etter 10 
minuttar med Wiggos såkalte ”samtale” med 
Nikolai og Peder kom pizzaene på bordet. De var 
varme og gode. 

Etter at Peder hadde spist 6 pizzastykker var det 
nok på tide å komme seg på konserten. Vi gikk 
10 min. frå leiligheten til vi kom til St.Petri 
kyrkje. 

Da vi gikk inn den høye døren så vi at Stavanger 

Brass band hadde gjort alt klart for å spille. Vi 
satt oss foran på ein av de første radene og venta 
på at konserten skulle begynne. Stavanger Brass 
Band sparte ikkje på godbitane. De spilte allereie 
fint på den første melodien. Tine T. Helseth og 
Andrew King som spilte saman med dei under 
konserten regnast som de to beste unge 
musikarar pr. dags dato.

Hilde Marie 17.01.05

Takk til SR-Bank for ny kornett!  
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KM for aspirantene

Vi måtte stå opp tidlig til tross at det var søndag 
fordi vi skulle på tur til Stavanger. Eg satt på 
med Inger. Det vart en lang tur å kjøre bil på. Når 
vi var fremme, fikk vi gule t-skjorter. De skulle 
vi ha på oss slik at våre instruktører skulle kjenne 
oss igjen. Da vi skulle begynne å øve fikk ikke 
jeg å Gørild stå ved siden av hverandre. 

Kornettene sto på en plass, althorn sto en annen 
plass og vi andre sto et helt annet sted. Vi øvde 
nesten hele dagen. Når vi endelig var ferdige 
hadde vi øvd i flere timer. 

Nå skulle vi ha konsert. Rett før konserten hadde 
vi pause. Jeg ble kjent med en jente som spilte 
althorn. Jeg selv spiller jo bariton, men vi ble 
venner allikevel. Gørild hadde blitt kjent med en 
jente som spiller tuba. Nå var pausen over. Alle 
gikk for å pakke ut instrumentene sine. Vi ble 
ledet dit vi skulle stå. Vi venta på å gå ut på 
senen. Da vi kom på senen stilte vi opp. Han som 
lærte oss å spille sa noen ord og så begynte vi å 
spille. Det var svært morsomt. Vi spilte og vi 
spilte til de sa vi skulle stoppe. Vi fikk stående 
applaus. De som hadde sett på sa at vi var 
kjempeflinke til å spille. Vi gikk av senen til der 
vi hadde pakka opp instrumentene og pakket de 
ned igjen. Så kjørte vi hjem.

Skrevet av Vivian

KM med havannatur 10. april 2005

Den 10. april var det kretsmesterskap for 
musikkorps i Stavanger. 

Ogna skulekorps var meldt på i 4. divisjon. Sist 
vi var med på KM kom vi på nest sisteplass, så 
dette kunne berre gå ein veg! Vi hadde øvd lenge 
på songane vi skulle spela, og vi spelte veldig 
bra! 

Vi kom på delt 11. plass, 6 ½ poeng bak 1. plass 
og fire plassar over siste korps i divisjonen, så 
om vi ikkje vann, var vi i alle fall strålande 
fornøyde!

Etter at vi hadde spelt ferdig, hadde vi lyst til å 
gjera noko sosialt i lag, så vi reiste til Havanna 
på Sandnes. Der kunne dei som ville bada og dei 
andre bowla. 
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Då vi var ferdige der, reiste vi vidare til Klepp. 
Der var vi på kinarestaurant og åt middag. Alt i 
alt var det ein veldig fin dag!  

Havets dag 

28. August 2005 i Sirevåg.

Formann i Hå velforening, Silvia Tuen Helleren, 
ønsket velkommen. Deretter spillte Ogna 
skolekorps. Nytt av året var at Måken barnehage 
sang for oss. De var kjempe flinke. Som antrekk 
brukte de sydvest.

Bilde:  Silvia Tuen Helleren

Det var demonstrasjon av RAPP båtmotorer, 
seiling med seksæring og fiskekonkuranse.

Sommarkurs med instruktørundervisning

Frå 7. til 14. august var det instruktørkurs på 
Lundheim Folkehøgskole på Moi. 

Kurset var for personar fødd i 1989 eller 
tidlegare. Det var ti personar påmelde til kurset, 
alle mellom 16 og 22 år. Me skulle enkelt og 
greitt læra korleis ein skal instruera og læra andre 
personar å spela eit instrument, noko som viste 
seg å ikkje vera så enkelt og greitt likevel. 

6



   Korpsavis for Ogna Skulekorps

2. årgang høst 2005      WEB: http://www.ogna-skulekorps.no

Me var innom alle moglege tema, m.a. samspel, 
høyrelære, metodikk, pedagogikk og etikk og 
menneskesyn. I tillegg hadde me rytmelære og 
rytmediktatar, arrangering og repertoarkunnskap. 
Men fyrst og fremst hadde me det kjekt! 
Lærarane var to koselege damer som både var 
dyktige musikarar og lærarar. 
 
Det er alltid veldig sosialt på sommarkurs. 
Instruktørkurset gjekk parallelt med svart kurs, 
som òg er for personar fødd i 1989 eller 
tidlegare, så me var godt over 50 musikantar 
samla. 

Me på instruktørkurset var med på 
korpsøvingane om kveldane, i tillegg var me av 
og til med på gruppeundervisningane, nokre 
gonger for å observera og nokre gonger for å 
spela. 

Kursa vart avslutta med utdeling av deltakarbevis 
og konsert for slekt og vennar i Hall Toll i 
Stavanger.

Skreve av Maja

Raudt MNF sommarkurs i Ølen

Mæ å Anja va på sommar kurs i Ølen. Æg å Anja 
sov på same rom. Hu sov på ein sofa og æg sov 
på ein madrass. Dæ va jillt haila tiå!! I løpet av 
kurset fekk me mange venna, både dei så snakka 
stavangersk og anna dialekta. Dæ va to andre 
jente i frå Vigrest så me va mæ. Me va dei 
einaste jærbuane. 

Frokosten va kvart øve otta. Ittepå spælte me i 
grupper. Me lærte mange nye sanga. Dæ va gudd. 
Litt ud på dagen lærte me å dansa te dai 
forskjellige sangane. Dæ va og jillt. Me hadde ao 
teori, dæ suns me va terrori.

Konserten te slutt va knall jille å alle sa at det va 
knall fint.

Skreve av Johanna.

OS BILDELER 

Skoran
4364 Sirevåg
Tlf: 51 43 27 88
Fax: 51 43 27 89 
e-mail: osbildeler@osbildeler.no
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Rødt kurs i MNF på Klepp

Eg var den eneste fra korpset mitt dette året. De 
eg var på rom med var kjempe greie. Han ene var 
fra  Klepp og spilte trommer. Han andre var fra 
Bryne og spilte kornett slik som jeg gjør.

Vi lærte disse sangene:
I dreamd a dream, Greased ligthtning, Mamma 
Mia, In my dreams, Hakuna matata.

Temaet dette året var musikaler.
Vi spelte kjempe mye og hadde det utrulig kjekt.
I fritida spelte vi kanon ball og stikkball.
Siste dagen hadde vi konsert med kjempe lyd!! 

Skrive av Nikolai

Stavanger Open 19.11.2005

I år skal Ogna Skulekorps for første gang delta på 
Stavanger Open. Dette er en underholdnings-
konkurranse for skolekorps som i år blir 
arrangert for 25. gang. 
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Til denne konkurransen har vi valgt å spille et 
program bestående av Tanzaniansk musikk. Vi 
skal spille tilsammen sju sanger, hentet fra flere 
Tanzanianske stammer. Tanzania har tilsammen 
120 forskjellige stammer, og hver av disse 
stammene har sitt eget språk, sanger, musikk og 
eventyr. Det er dermed en rik kilde å hente 
musikalsk materiale i fra.

Til å hjelpe oss med innstuderingen har vi fått 
hjelp av tre "forektige afrikanere". Disse er 
Emma, Philip og Maureen. De jobber nå i 
Stavanger på en utveksling organisert gjennom 
Fredskorpset og underviser i afrikansk musikk og 
dans i den kulturelle skolesekken og på 
Universitetet i Stavanger, institutt for musikk og 
dans. Philip og Maureen er tidligere studenter 
ved Bagamoyo College of Arts i Tanzania, mens 
Emma er assisterende rektor der.

Også aspiranter og juniorer får delta i dette 
prosjektet, med dans, sang og tromming. Vi har 
hatt et helgeseminar i Måken Barnehage på 
Sirevåg der de lærte en del tromming av våre 
Tanzanianske instruktører. i tillegg skal de øve 
sammen med korpset på tre vanlige øvelser. På 
selve konkurransen skal vi også kle oss i 
afrikanske klær.

Skrive av Egil Ovesen

17 mai 2005 
 
Dette er en travel dag for Ogna Skulekorps, men 
desto kjekkere. Hva hadde vel 17 mai vert uten et 
musikk korps? 
Dagen begynte tidlig for musikantene. Ca. kl. 
07.00 var vi i gang med spilling av 17 mai sanger 

i Sirevåg. Etter en runde i Sirevåg reiste vi til 
Brusand for å spille der.

Så var det felles frokost hos Tove Valdeland, 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 gildt å stoppe ved gamle heimen og spille 
nasjonalsangen der. 

Rett etter dette var det inn i Ogna Hallen for å 
spille der. I år var gudstjenesten flyttet inn i Ogna 
hallen. Dermed ble det mindre opp ogn ned 
pakking for korpset.
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Støtt annonsørene våre. 

Uten supportere ville korpset bli stille!
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Styret i korpset hadde i år ansvaret for 
matserveringen i hallen. Dette er en stor oppgave 
for et lite styre. Korpset greide dette med glans. 
Takk til alle som var med!

Korpset fikk mye skryt for godt spill. Takk til 
dere musikanter for fin innsats!

Tur til Oslo

Martha Friestad hilser på Kronprinsen, men 
fotografen har litt feil fokus.....

Vi starta turen frå Ogna skule den 23 juni til den 
26 juni. Vi kjørte i ca. 7 t. 30 min. med buss ilag 
med Vigrestad skulekorps. Når vi kom fram var 
det kjempe varmt, og  vi var trette og slitne. Vi 
reiste ned på Ekebergsletta, og feira St. Hans. der 
var Hans Majestets Kongens Garde,,, Kronprins 
Håkon, og på toppen av alt var Wig Wam der:D 
og holdt konsert. Når vi skulle legge oss, var vi 
oppe til langt på natt. 

Dagen etter var vi utenfor Oslo City og spilte, det 
var kjekt!! Det var kjempe varmt! Vi shoppa òg. 
Dagen etter reiste vi til Tusenfryd!!!!:D:D:D Vi 
bada og hadde det bare gøy!!!!!!!!!:D Det var god 
mat. Om kvelden var vi i Holmenkollen… der 
var Maria Arredondo,, Morten Abel,, Ravi og 
DJ. Løv. Dagen etter på gikk vi sjølve paraden i 
uniform!! 30 grader Vi reiste hjem etter på! Kom 
ca hjem kl.01.30 og var trette!! 

Skrevet av Anja Valdeland Normann  og Bodil 
Skårland!!:D

Høsttur med familiene

Søndag 08. september reiste vi på familietur opp 
til Mysinghålå. Turen gikk fra E38 litt sør for 
Helleland og opp i heia. Det var koselig at 
instruktørene fra Afrika ville bli med. Slik ble vi 
raskt kjente med dem.
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Under krigen var hulen tilholdssted for Vestige 
IV med sersjant Alf Aakre. Gruppa fikk hjelp av 
folkene på Mysing. Her er to huler som begge var 
i bruk, men den første ble fraflyttet på grunn av 
innsig av vann. Den neste ble innredet med ovn, 
brisker, bord og vindu. Skjulestedet ble aldri 
funnet av tyskerne. Her hadde også flyktninger 
tilholdssted på vei mot friheten. Fra Mysinghålå 
ble det utført spionasje og sabotasje mot 
okkupantene. I 1944 – 45 hadde på det meste 14 
sabotører og flyktninger tilholdssted under 
helleren ved Mysing. 

Vel oppe grilla vi pølser og lot radle gå fritt. Vi 
måtte også ta en liten tur inn i hulene. Inne i 
hovedhula var det en gjestebok som vi skrev i. På 
veien hjem stanset vi på «Kosen» for å spise is 
før vi gikk hver til sitt.
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Støtt annonsørene våre. 

Uten supportere ville korpset bli stille!

Åpningstider: Torsdag 10.00 – 18.00

Ellers etter avtale.

Telefon: 51432930
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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

Her mangler ditt firma sin reklame!

Denne avisa deles gratis 
ut til 650 husstander i 
Brusand, Ogna og 
Sirevåg!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
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