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Fra styret

Ogna Skulekorps er en trivelig gjeng. Ekstra fint 
er det å se at det er mange nye aspiranter som har 
startet. 

Hele 13 aspiranter ble det høsten 2006. Styrets 
utfordring er å gi disse inspirasjon  til å fortsette. 
For å få til dette trenger vi gode instrumenter, 
instruktører og foreldre som støtter opp når 
aspiranten møter motstand.

Vår stab av instruktører har økt med 2. stk. 
Sommeren 2006 dro Arve Hølland på 
instruktørkurs i NMF's regi. Vi håper å få mye 
glede av han fremover. 

Maja Valdeland Normann var på kurs i fjor. Hun 
har ansvaret for juniorkorpset. Maja har også 
timeundervisning i messinginstrument. Maja har 
gjort en fantastisk innsats for Ogna Skulekorps i 
mange år.

Ogna Skulekorps har ikke hatt god undervisning 
i slagverk de siste åra. Dette har vi nå gjort noe 
med. Svein Fjermestad er nå timelærer på 
slagverk. Wiggo får videreutdannelse innen 
slagverk. I tillegg til Wiggo får vi nå to nye 
tromme-aspiranter. 

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:
Dirigent Egil Ovesen

Leder Ole-Johan Lauvås

Nestleder Tove Valdeland

Kasserer Ragnhild Friestad

Materialforvalter Marit Aniksdal

Styremedlem Anne Bjerk Johansson

Korpsrepresentant Arve Hølland

Korpsrepresentant Wiggo Kvalbein

Julegran

Det blir julegrantenning ved bedehuset på 
Brusand 01. Desember  kl.17.00.

Det blir julegrantenning m/ kalkunlotteri ved 
biblioteket i Sirevåg 03. Desember  kl.17.00.

Vi vil som vanlig komme rundt å selge 
kalkunlodd. Loddsalget starter i midten av 
november. Håper dere tar godt imot våre 
loddselgere!

Styret i Ogna skulekorps.
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Kransekakelotteri
 
Torsdag før farsdag og morsdag blir kranse-
kakene baka. En ivrig og erfaren gjeng står for 
det. Når helga kommer sitter korpsets 
medlemmer og selger lodd. Vi i korpset syns det 
er kjempe gildt, folk blir så glade når de vinner. 
Tusen takk for støtta som brukes til noter, 
instrument  og utstyr. Dette skjer to ganger i året 
og er alltid like koselig. I år var det så mange 
som kjøpte lodd at ikke alle fikk selge.

Skrevet av Bodil!

Dirigentens hjørne

I år startet vi korpsåret friskere enn noen gang 
med seminar på Horve Leirsenter allerede første 
helgen i september. Dette seminaret var i 
samarbeid med Frøyland Skolekorps. Det 
musikalske resultatet ble meget bra, og det var 
en ny opplevelse for mange av korpsets 
medlemmer å kunne spille musikk skrevet for 
fullt brassband. Vi øvde inn tre sanger i 
forskjellig stilart, nemlig Axel F, Millenium 
Song og selvfølgelig en skikkelig marsj, Jubilant 
Marsj. Korpsene utfylte hverandre 
besetningsmessig, og det musikalske resultatet 
ble bra, noe som kan høres på opptaket fra 
hentekonserten på våre hjemmesider, 
www.ogna-skulekorps.no.

Ekstra kjekt i år var det at vi hadde med oss et 
dusin nye aspiranter som skulle få instrumenter 
for første gang denne helgen. Til dem hadde vi 
leid en messing- og en slagverkinstruktør, begge 
utdannet som faglærere i musikk ved 
Universitetet i Stavanger. Dette var første gang 
Ogna Skulekorps hadde eget oppstartsseminar 
for nye aspiranter, men det er et opplegg flere av 
distriktets skolekorps har brukt med god erfaring 
gjennom mange år. I løpet av seminaret lærte 
aspirantene det grunnleggende på instrumentene, 
og kunne være med å spille som solister på 
Spania sammen med hovedkorpset på 
hentekonserten.

Horve leirsenter og messinginstruktøren er 
allerede bestilt inn til neste høst, og vi håper vi 
får like mange hyggelige aspiranter med oss da! 
Vi kan love dem et kvalitetsopplegg, både 
musikalsk og sosialt, samt en hobby for resten av 
livet.

Rekruttering er viktig for et skolekorps på en 
relativt liten skole. For tiden har vi seks nye 
juniorer som er på gradvis vei inn i 
hovedkorpset. Når de nye aspirantene er klar for 
hovedkorset om halvannet år vil vi være et 
brassband på full størrelse og vel så det.
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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.

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/
http://www.ogna-skulekorps.no/
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I mars skal Ogna Skulekorps delta på 
Kretsmesterskapet for skolekorps i Rogaland. 
Korpsingene ønsket at korpset skulle stille alene 
istedenfor å spille sammen med et annet korps 
under KM, og slik blir det også. Dette betyr en 
intensiv måned med øving fram mot denne 
konkurransen, med seminar med profesjonelle 
instruktører i forkant. For at vi skal kunne få et 
bra resultat er vi avhengige av at hver og en er 
med og trekker lasset.

Familietur til Steinkjerringa

Vi var en gjeng fra korpset som tok turen til 
Synesvarden og Steinkjerringa. Været var passe 
fint, og det var en forfriskende tur! Etter turen 
spiste vi is i holmavatn tunet. 

Skrevet av Peder

Stavanger open!

Ogna skulekorps var på Stavanger open 
19.november 2005. Der spilte vi Afrikanske 
sanger som Ogna skulekorps dirigent laga (Egil 
Ovesen). Vi hadde på oss kostymer fra Afrika. 
Under seminar og øving hadde vi ekspert hjelp 
frå sør-Afrika. Dette er en konkurranse som legg 
vekt på spilling og show. 
Aspirantene var med på afrikanske trommer, 
sang og dansa litt. Korpset spilte og fikk prøvd 
seg litt på sang. Ogna skulekorps kom på 
3.plass i bedømming av sceneopptreden. Det 
musikalske holdt til en delt 12. plass med en 
poeng sum på 82.

Scenekommentar fra dommerne

Alt ved innmarsj lovte dette godt. Scenen 
forvandlet seg til et fargerikt og friskt bilde. 
Draktene var praktfulle og trommene et nytt 
spennende moment. Programmet og regien totalt 
sett var et godt knep for å skape kommunikasjon 
med publikum og fremskaffe spillegleden hos 
korpsengene. Scenedommeren satt lenge og 
ventet på når tid man skulle få se at det ble 
frigjort bevegelse på scenen, og den kom sent 
men godt. Elegant!. Skulle gjerne også sett at 
resten av korpset ble involvert på denne måten, 
slik at vi hadde fått innbyrdes kommunikasjon 
med alle trommeslagerne. Alt i alt et stilfullt 
program

Poengsum: 71

Skrevet av Alice Stokkeland.

Avslutningsfest for sesongen 2005 - 2006

I år som i fjord hadde vi avslutningsfest i Ogna 
Samfunnshus. Det ble delt ut skryt, års medaljer 
og presangstasjon av nye aspiranter.

Etter det formelle var det tid for å vise filmen fra 
Stavanger Open. Det ble mye fnising og latter. 
Flott å se og høre Alice's fantastiske solo én gang 
til.
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Alt i alt en koselig avslutningsfest for korpset.
Presentasjon av nye aspiranter. Skrevet av Peder

Reiseskildring fra turen til Stirling i Skottland

Lørdag 24, Juni 2006

Vi kom til ferjekaien kl.21.00 på laurdagen og 
fekk boardingcard og fekk vite kven vi skulle 
ligge i lugar med. Vi venta i ca. 1,5 time i 
ferjeterminalen. Når klokka var ca.22.30 stod det 
ein buss utførre ferjeterminalen får å kjøre oss 
ned til tollarane. Vi stod inni i det rommet 
tollarane sjekkar bilane i ca. 2timer.  Båten skulle 
ta 18 timer over til Newcastle. Når klokka var 
24.30 så kom vi om bord på ferja, da var båten 1 
time forsinka. Alle korpsene som skulle til 
england gjekk om bord i bildekk.
Dei fleste korpsa som skulle til England skulle til 
Scarbrough i England, men 2 korps skulle til 
Stirling i Scotland. Ogna skolekorps og Fedje 
skolekorps skulle til Scotland. Vi kom ombord 
på bildekk og satt frå oss instrument og bagasje 
vi ikkje trång på båten. Vi gjekk opp på båten og 
fant lugarane vi skulle sove i, og da var mange 

som gjekk og la seg med ein gang, men dei med 
litt energi igjen var og blei kjente med båten før 
dei gjekk og la seg.

Søndag 25, Juni 2006

Det blei Søndags morgon og folk sto opp når de 
sjølv hadde lyst til og alle hadde medbrakt mat 
med seg på båten fordi vi ikkje skulle stå opp 
tidleg. Etter frukost så gjekk dei som ville inn i 
taxfree  og kjøpte snop og brus. Vi skulle ha 
middag kl. 15.00 men den ble forsjøva til kl. 
14.15. Tove hadde med seg bærbar pc som vi såg 
film på i mellom tida mellom frukost og middag, 
og dei som ikkje ville sjå film ble i lugarane sine 
og gjorde ting der. Etter middag samla vi ein hel 
gruppe frå korpset og spilte kort til vi ikkje gadd 
meir. Så gjekk vi og snakka med alle og venta på 
at vi skulle komme i land. Dei på båten sa at vi 
måtte komme oss ut av lugarane 2 timer før 
ankomst. Vi skulle sitte i lugarane til dei kom og 
skulle vaske, men dei kom aldri så vi ble der til 
ankomst. Når vi ankom Newcastle så måtte vi 
ned på bildekk for å hente instrument og bagasje 
vi ikkje hadde på båten. Vi stod langt framme så 
vi kom oss av bildekk fort, men mens vi stod der 
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så var det for 30-35 grader. Det var fullt i på 
bildekk 4G der alle korpsene sto. Vi kom oss ut 
av båten og  kom oss på bussen så venta vi i 5 
min og da kom Fedje på bussen og vi hadde ein 
busstur på ca.3,5 time til Scotland. På bussen satt 
vi og prøvde å sjå film på den bærbare, men det 
var ikkje og nokk lyd for det, bussen bråket dor 
mye og det var ikkje og nokk lyd i høytalarane så 
vi måtte bruke mp3 spillarane våres ganske mye 
den dagen, men det ble mykje snakking på 
bussen. Da vi kom frem til Allan Park Hotel i 
Sterling i Scotland. Da vi hadde funnet oss rom 
og pakket opp og så falt vi til søvn. 

Mandag 26, Juni 2006

Dagen begynte med god frokost, egg og bacon. 
Kornflacks og juice gikk det myke av. Bussen 
kom og henta oss kl 09.00. 
Bussføraren(Jonathan) fikk problemer med å 
starte bussen. Det tok si tid, til slutt fann 
bussføraren ut at vi i Ogna skulekorps skulle 
prøve å skuve bussen bak over. Bussen kom seg, 
han starta og vi var på veg til å hente opp Fedje 
skulekorps. Vi fekk de med oss. Vi reiste videre 
til Wallace Monument. Det var tungt og gå, men 
vi kom oss alle opp, men slitne og varme var vi 
jo. Då vi hadde komme opp gikk vi inn i tornet 
og gikk opp alle de 246 trappe-stega. Vi tok 
bilder og gikk ned der bussen ventet på oss. Vi 
kjørte tilbake til byen og opp til Stirling Castle. 
Der spilte vi minikorps og etterpå fikk vi 
guidetur rundt i slottet. Når vi kom hjem til 
hotellet (Allan park hotel)gikk vi ned og kjøpte 
mat og drikke og hadde piknik på graset utføre 
hotellet. Deretter hadde vi fri til å handle i 
Stirling. På kvelden åt vi middag på en 
resturante. Resten av kvelden gikk i drøs og 
kortspiling.

Skrevet av Maja Valdeland Normann og Alice 
Stokkeland.

Tirsdag 27, Juni 2006

Heldagsutflukt med buss og guide til 
hovedstaden Edinburgh. Vi ble møtt med 
sekkepipe musikk og menn i kilt. Ingen jenter 
vågde å teste guidens utsagn om nakenhet under. 
Vi spilte på Princes Street Gardens. 
Ettermiddagen hadde vi fri til shopping i 
Edinburgh. Noen gikk opp til slottet og så på 
utsikten der. Edinburgh er en fin by. 

Onsdag 28, Juni 2006  

Dette var en kosedag uten noe særlig spilling. 
Dagen var fri til shopping i Stirling. Om 
ettermiddagen spillte vi ved et stort kjøpesenter. 
Vi fikk mye applaus. En skotte med sekkepipe, 
hatt og kilt var ikke helt fornøyd med at et korps 
konkurerte om oppmerksomheten. Om kvelden 
var det en gjeng som gikk og badet i et 
badebaseng. Martha fikk krampe i litlatåa.
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Torsdag 29, Juni  2006

Heldagsutflukt med buss og guide til 
fornøyelsesparken M&D’s.

Frokosten  starta kl. 08.00. Egg og bacon som 
stod på menyen.. mmmmm…..
Bussen kom kl. 10.00 til hotellet, og vi henta 
Fedje skulekorps. Turen til fornøyelses-parken 
varte i ca. 1 time. Det var ikkje nokon svær park, 
men det var greitt. Vi kan sei att alle var tøffe 
den dagen;)  nokon tøffare enn andre….. 
(kremt)….:P Bussen kom 16.30, og køyrde oss 
tilbake til hotellet. Nokon gjekk og handla 
etterpå, andre var blitt sløve av turen.

Skrevet av Anja og Bodil

PS! Anja og Peder lokker dirigenten til en «nær 
døden» opplevelse i strikk...(Leders kommentar!)

Fredag 30, Juni 2006 Avreisedagen

Når vi nå skal skrive reisebrev fra den siste 
dagen, er det godt med ett par betraktninger!  Det 
første vi vil si, er at å reise med medlemmene i 
Ogna Skulekorps er en reise med kjekke, 
punktlige og pliktoppfyllende ungdommer.  De 
oppfører seg flott, og holder regler og avtaler 
som vi må ha. Dette gjør at vi reiser med 
forventingar om gode opplevelser, og kommer 
hjem med flotte minner!  For det andre må vi 
nevne dette gode været som korpset alltid er så 
heldig å få når vi ”trenger” det!  Vi hadde varme 
og sol alle dagene, og det er ikkje en selvfølge i 
Scotland på denne tiden.   

Den siste dagen var alle våre medlemmer oppe, 
helt av seg selv, og ferdig pakket kl 06.30.  Da 
skulle den siste ”egg&bacon”-frokosten inntas. 

Mange av oss kommer til å savne dette hjemme!! 

Slitne, trette og på vei hjem!

Da bussen kom kl 07.00 datt det første og eneste 
regnet ned, og det varte ett par timer.  Vi kjørte 
de 3,5 timene til Newcastle med en heller stille 
forsamling.  En gang skal vi jo sove også!!  På 
terminalen var vi det eneste korpset som stilte 
opp og spilte.  Det var mange som beundret det i 
varmen.  21 andre korps skulle over med samme 
båten, og ryktene om mage-epedemi  begynte å 
gå.  Mange koprsmedlemmer hadde fått dette på 
overfarten til England, og trussel om mer smitte 
hang over oss.  Forebygging av dette, var 
håndvask!! Alle gjorde jobben skikkelig, og det 
ser ut for Ogna sin del at vi gikk klar. Neste 
spenningsmoment er selvsagt hvordan overfarten 
blir i forhold til vind og bølger.  Da kapteinen sa 
”Sørlig bris. Og vi forventer en rolig overfart” – 
kunne vi ikke vente mer gode nyheter!!  18 nye 
timer med speilblank sjø!! Vi så på filmer, spilte 
kort, spiste taco og shoppet i taxfree. Da kl var 
08.00 kunne vi stå opp, godt uthvilt for å gå i 
land i Stavanger. Der ble vi hentet av våre 
respektive i ett nydelig sommervær! Det har vært 
en fantastisk tur på alle måter! Takk til hver 
enkel for å ha gjordt sitt til at vi alle hadde det så 
trivelig!

Tove og Ragnhild
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Instruktørkurs 

Eg var på instruktørkurs i sommer, der var vi ei 
veke i lag med de på svart kurs. På formiddagen 
og ettermiddagen hadde vi vanleg time der vi 
lærte hvordan vi kunne bli bedre instruktører. 
Det var et film team som gikk og filmet oss hele 
tiden. Vi måtte late som ingenting. Det var av og 
til irriterende fordi de var så nærme deg at dem 
var litt i veien. På kveldene hadde svart kurs 
arrangert et nummer der tromme var for seg 
trombone for seg osv. Den siste dagen vi var på 
Moi hadde film teamet lagt en liten 
avslutningfilm om hvordan det hadde vert. De 
hadde tatt med sener de ikke hadde spurt om. Vi 
visste ingenting om vi kom med eller ikke. Siste 
dagen tok vi buss til Stavanger får å spile i 
kirken. Der kom foreldre å hørte på og etterpå 
tok vi farvel. Jeg håper å treffe dem neste år på 
kurs.

Skrevet av Arve Hølland
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OS BILDELER 

Skoran
4364 Sirevåg
Tlf: 51 43 27 88
Fax: 51 43 27 89 
e-mail: osbildeler@osbildeler.no
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Fra Folketog til Folkefest i Ogna hallen! 

Egil Ovesen mottok fin blomsteroppsats.

Etter gudstjenesten marsjerte korpset rett inn i 
folketoget.

Først kom 17. mai komiteen, så korpset, deretter 
barnehager og skole.

Nytt av året var marsjering inn i Ogna hallen og 
rett opp på senen. 

Øivind Lund var konferansier. Etter at han hadde 
ønsket alle velkommen var det allsang på "Ja vi 
elsker". 

Debutantene Gørild og Vivian greide seg med 
glans! Vi gleder oss med dem

KM med pizza 19. mars  2006

Krets mesterskap 2006. Me kjørte te Stavanger 
tidlig morgen.

Vi spilte - glade musikanter, just a closer walk, 
tommrow og visan frå utanmyra.

Etter at vi hadde spilt ein vellykka konsert reisa 
vi til Dolly Dimples i Sandnes for å spise pizza. 
Da alle var mette å gode reisa vi til Havanna, 
Bodil, Johanna og Anja bada mens resten bowla. 
Enda var det en stund til vi fikk poengene og 
resultatene av dømmingen. Nikolai og Wiggo var 
igjen for å motta heder og ære. Resten reiste 
hjem. Vi endte opp på 9. plass. Vi fikk mye 
skryt, og litt som vi må øve videre på i 
vurderingen. Hvert år er vi blitt og bedre, neste år 
er vi enda bedre!!

Skrevet av Johanna

Fin familietur til Prekestolen.

Ogna Skulekorps sin familietur til Prekestolen 
ble en strevsom men koselig tur i fint vær.

Spente møtte vi opp på Ogna Skule kl. 09:00. 
Ville det dukke opp noen familier? Det er like 
spennende hver gang siden vi ikke har noen som 
helst påmelding på familieturer som arrangeres 
av Ogna Skulekorps. 

Mange møtte opp. Vi kjørte til Lauvik for å ta 
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ferja til Oanes. Vi rakk ferja. Vel over og på 
parkeringsplassen var det store spørsmålet: 
Støvler eller Joggesko? 

De som valgte joggesko valgte rett! Det ble en 
fin dag. Perfekt tur vær.

Konsert i Vedafjell 11.06.2006

Været var på vår side. Mange fant frem til hulene 
i Sirevåg. Kultuskulen i Hå, Varhaug Skulekorps 
og Ogna Skulekorps var arrangører. Ogna 
Skulekorps har spilt bedre konserter.

Det er en fantastisk akustikk inne i fjellet som 
egner seg til sarte stemmer, solister og mindre 
grupper mere enn et skolekorps.

Litt leit var det at det var så mange fine 
arrangement denne dagen. Søndagskoletur, 
Friluftsgudstjeneste, Fotballturnering, Overtaking 
av Obrestad fyr mm. 

Trass i dette var det mere enn 50 tilhørere på 
hvær av konsertene.

Neste år får vi se om det ikke kan la seg gjøre å 
samordne noen av aktivitetene.

Høstseminar med Frøyland ble en suksess

Vi fikk skikkelig flotte aspiranter i år. Jone 
Nygård, Henriette Ødegård, Einar Johan Oltedal, 
Terje Kråkenes, Harald Friestad, Ole Johan 
Friestad, Tobias Johanson, Karina Skårland, 
Monika Nygård, Sondre Friestad, Vegar 
Ovastrøm Aimée Vikroria Olsen og Karen 
Oltedal.

Spente møtte de opp fredag 1. september på 
Horve Leirskole. De fikk lære å forme leppene 
og å blåse rett første kvelden. Lørdagen ble det 
mere blåsing. Etter kontroll av lepper ble 
instrument valgt. Alle fikk lyd i instrumentene 
sine. Søndagen gikk med til å lære en melodi. 
Melodien het Spania. Foreldrene møtte klokken 
fire til konsert.

Last ned opptaka fra hjemmesiden vår og hør 
hvor flinke aspirantene kan bli etter en dag med 
instrument.
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Støtt annonsørene våre. 

Uten supportere ville korpset bli stille!

Åpningstider: Torsdag 10.00 – 18.00

Ellers etter avtale.

Telefon: 51432930

Støtt annonsørene våre. 

Uten supportere ville korpset bli stille!
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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 450 husstander i 
Brusand, Ogna og 
Sirevåg!

GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!
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