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Her er det HUK som holder digital konsert.

Digital konsert
med HJSK

NAVN OG NUMMER I JANITSJARSKOLEN
HAMAR JANITSJARSKOLE (HJSK)
www.janitsjarskolen.no
post@janitsjarskolen.no

Leder i styret for Aspirant/Junior og HJGK
Johanne Nordhagen
Tlf. 402 27 047

ØVINGSSTED:
Hamar kulturhus

Leder i styret for Hamar Ungdomskorps
Tanja Sveen
Tlf. 994 40 319

POSTADRESSE:
Postboks 484, 2304 Hamar

Tillitsvalgt i HUK
Hanna Bergersen Furnes Tlf. 900 65 615

BANKKONTONUMMER:
Sparebanken Hedmark 1800.14.50480

DIRIGENTENE I HJSK:
Ledere for Aspirantkorpset
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907
Heidi Østby
Tlf. 918 51 597

HOVEDSTYRETS MEDLEMMER:
Leder
Avventer valg
post@janitsjarskolen.no
Nestleder
Avventer valg
post@janitsjarskolen.no
Sekretær
Ingeborg Kristiansen
Tlf.  918 83 446
post@janitsjarskolen.no

Dirigent for Juniorkorpset
Kirsti Thoresen
Tlf. 959 25 308
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907
Dirigent for Hamar Jente- og
Guttekorps
Wenche Tjentland
Tlf. 971 64 740
Dirigent for Hamar Ungdomskorps
Kristoffer Kregnes
Tlf. 984 36 374

Hovedkasserer
Bengt Furnes
Tlf. 902 29 907
kasserer@janitsjarskolen.no
Hovedmaterialforvalter
Ingar Ramsberg
Tlf. 454 01 636
Hoveduniformsforvalter
Lena Stormoen
Tlf.  483 25 386
Aktivitetsleder i HJSK
Avventer valg
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LEDER HAR ORDET

Det lysner...
Ett år med koronatiltak har vært
krevende, men nå har det begynt å lysne!
Våren er i anmarsj, og musikantene har
endelig kunne ha en periode med
sammenhengende øving. Det er moro
å se at de trives og gleder seg til
konserter og øvelser utover våren
og sommeren. Kanskje blir det også litt
mer 17. maifeiring i år, enn i fjor...
Etter to år i styrelederstolen er det på
tide å gi stafettpinnen videre. Det er all
tid litt tøft å legge fra seg et arbeid som
ikke er ferdigstilt, men planer for rekrut
teringsarbeid er etablert og kan vekkes
opp når samfunnet gir rom for det. HJSK
har dyktige dirigenter og instruktører på
plass i alle ledd – tusen takk til Heidi,
Kirsti, Bengt, Wenche og Kristoffer!
Økonomien er ok for videre drift, og
samarbeid med kommunen og kultur
skolen er bedret på flere nivåer de siste
årene, selv om dette ikke er formalisert
i en fornyet samarbeidsavtale ennå.
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Det er mange dyktige ildsjeler som har
bidratt i arbeidet, og jeg har lyst til å
takke avtroppende styre for godt sam
arbeid og engasjement! Tusen takk til
Brita, Ingar, Ingeborg, Lena, Anne-Lise,
Kjersti, Tanja, Johanne og Bengt – dere er
viktige for HJSK! En stor takk også til alle
foreldre og støttespillere som har bidratt
– og bidrar – for at musikantene opp
lever glede og mestring i et miljø som gjør
at de vokser som mennesker!
Og til sist – en STOR takk til alle dere
musikanter for all glede og flotte øyeblikk
dere gir! Dere er framtiden for kulturlivet
i Hamar!
Takk for meg!
Ketil Are Lund,
leder i HJSK
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Vinterseminar for HUK
Hvert år har HUK vinterseminar som en
oppkjøring inn mot Innlandsmesterskapet.
Planen i år var at seminaret skulle være på
Honne Hotell og konferansesenter. Covid-19
satte en stopper for det. Kommunelegen fra
rådet seminar med overnatting pga. risiko for
smittespredning. Seminaret ble derfor i stedet
avholdt i Hamar Kulturhus.
Dirigent Kristoffer Kregnes hadde i år valgt ut
stykket Overture to A New Age av Jan de Haan.
Det starter med høytidelige brassfanfarer.
Musikkstykket uttrykker stemningsfylte for
ventninger, men også at framtida kanskje ikke

alltid blir rosenrød. Til slutt vinner imidlertid
framtidstro og håpet gjennom. Musikkstykket
spilles av voksenkorps i NM, så det er et
stykke som krever sitt av de unge musikerne.
Lørdag var det gruppeinstruksjon med inn
leide instruktører. Dagen ble avsluttet med
pizza og sosialt samvær på Pizzanini. Søndag
var det øvelse som samlet korps hele dagen.
Det var lett å høre at helgas innsats bar fruk
ter for de heldige foreldrevaktene som fikk
høre korpset.
Tanja

HJSK skal drifte Torp Kafe
Janitsjarskolen har takket ja til tilbud om
å drifte Torp Kafe fra og med påske og fram
til høstferien. Det blir åpent i helger, på
helligdager og vi håper vi kan ha åpent alle
dager i fellesferien. Dette blir drift basert
på dugnadsinnsats, og dugnaden kommer
til å erstatte Reiselotteriet i år.
Thomas Amundsen, mangeårig ildsjel
i Vang Skolekorps, er nyvalgt nestleder i
Janitsjarskolen og primus motor for satsingen.
Han har mange års erfaring fra drift av Målia
for Vang Skolekorps.
Driften vil gi Janitsjarskolen viktige inntek
ter. Vi tror dugnaden blir miljøskapende innad
og det vil også være fint å kunne sette opp
små konserter der. Kanskje kan vi få til noe
nytt for rekruttering der også, sier Thomas.
Thomas har fått med seg en liten gruppe
som nå jobber for fullt med å klargjøre alt til
lansering i påsken. Det er mye som skal på
plass. Alt fra meny, betalingsløsning, vare
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bestillinger, godkjenning fra Mattilsynet
og gode driftsrutiner.
I sommer håper vi å ha åpent i hele juli,
og vi planlegger at ungdommene i HUK kan
få sommerjobb med «dugnadslønn» – en grei
dagslønn som også innebærer litt dugnads
innsats. Det tror vi kan bli populært, forteller
Thomas.
Eieren av Kafe Torp, Hanne Stine
Andresen, har selv hatt barn i Janitsjarskolen
i mange år, og tok kontakt med et tilbud om
å drifte kafeen denne sesongen. Kafeen er
helt nyoppusset.
Vi ønsker dere hjertelig velkommen til Torp
kafe, og håper å se mange av Janitsjarskolens
foresatte og venner der utover våren og
sommeren!
NB! Søk opp Kafe Torp på Facebook og lik
siden – så kan du følge med på hva som skjer
framover.
side 5

www.giset.no

GISET

GISET AS
Grønnegata 34
Pb. 503, 2304 Hamar
Telefon: 62 52 12 30
Vakttelefon: 62 53 07 28
E-post: giset-as@giset.no

Off.

godkjente
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Innlandsmesterskapet avlyst –
«digital konsert» som erstatning
Janitsjarskolen ventet i spenning på om
Innlandsmesterskapet ville bli avholdt som
planlagt 13. mars. Drøye to uker i forkant
kom det beskjed fra NMF Innlandet at
mesterskapet ikke kunne arrangeres på grunn
av smittevernbegrensningene.
Det er selvsagt demotiverende for alle musi
kantene i HJGK og HUK som har øvd og øvd
fram mot mesterskapet, og også trist for alle
foresatte som har gledet seg til å høre på.

Alle foresatte og alle venner av HJSK blir der
etter invitert til en «digital» konsert hvor dere
får høre de flinke, unge musikantene framføre
fruktene av flere måneders øvelser. Følg med
på Facebook-gruppa til HJSK og de interne
gruppene til de ulike korpsleddene. Og – del
gjerne aktivt i sosiale medier slik at vi får
spredd «den digitale konserten» til så mange
som mulig.
Tanja

Som en erstatning skal korpsene få fram
føre konkurranseprogrammet sitt i KF-salen
på Kulturhuset 18. mars, og det vil bli tatt
profesjonelt lydopptak og filmet.
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17. mai – skoletog ute
i skolekretsene
Det er fortsatt stor usikkerhet om hva som
vil være mulig å få til på årets 17. maifeiring.
Den vanlige feiringen med skoletog i Hamar
sentrum og stort arrangement på torget
vil ikke bli mulig heller dette året. 17. mai
komiteen håper at det blir mulig å arrangere
skoletog ved hver enkelt barneskole, og hvis

det blir mulig blir det mange oppdrag på
korpsene dette året.
Vi i HJSK håper det lar seg gjennomføre –
for 17. mai skal først og fremst være barnas
dag. Følg med på Hamar kommune sine nett
sider eller Facebook for nærmere informasjon
når nasjonaldagen nærmer seg.

VÅ R V IS JON

«Vi skal være det beste valget
på levering av trykk, design
og grafiske tjenester til
mellomstore bedrifter
på Hedmarken

»

StORt pROduk tSpek teR · uNIk SeRVIce · lOk al
tOpp k ValIte t · SVæRt le VeRINgSdyk tIg
flek SIbel · Høy kOmpe taNSe · egeN de SIgNeR
pROduSeReR I ege t HuS · me SteR-bedRIf t

Vangsveien 63, 2317 Hamar · Tlf.: 62 52 14 92 · www.printex.no · post@printex.no
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Samspill for junior
og aspiranter

Her er HJSKs nyeste aspiranten; Alva, Karsten
og Rikke. De skal alle over på instrument etter
vinterferien – tenorhorn, trombone og trommer.

Junior spiller sammen med aspirantene.

Her er det felles øvelse med aspirant og junior. Vi spiller «Lets loose» som var Blåsemafians grand prixslager. Hele korpsnasjonen var engasjert på ulike vis, også HJSK.
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Spillepause

Mats i HJGK.

Bendik i Junior.

En gjeng fra HUK har
pause...

... og Heidi spiser
appelsin.
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Mitt drømmeår!
Jeg ble utfordret av Henning Børresen til å
skrive litt om utvekslingsåret mitt. Skoleåret
2019/2020 tilbrakte jeg i Australia. Jeg
bodde i Brisbane og gikk på Cavendish road
state high school.
Vertsfamilie: Jeg var så heldig å bo i en helt
herlig vertsfamilie. Jeg hadde en vertssøster
på min egen alder og en vertsbror som er litt
yngre. Vi kom kjempegodt overens og jeg er
sikker på at jeg kommer til å ha kontakt med
dem for resten av livet.
Venner: Jeg fikk både australske og andre
utvekslingsstudenter som venner. De har jeg
fortsatt masse kontakt med. Jeg syntes det
var spesielt gøy å bli kjent med mange av de
australske på skolen min. Ettersom jeg var
den eneste europeiske utvekslingsstuden
ten, var jeg nødt til å bli kjent med dem. Det
er jeg veldig glad for. Jeg fikk også venner
fra hele verden som også var på utveksling
i Australia. Disse dro jeg ofte og besøkte i
helgene. Vi bodde alle på forskjellige steder
og gikk på forskjellige skoler og det var derfor
gøy å besøke hverandre og se hvordan alle
hadde det.
Uniform: I Australia bruker man skoleuni
form. Jentene hadde skjørt og bluse, guttene
bukse/shorts og skjorte. En dag i uken brukte
vi sportsuniform som besto av treningstøy.
Mange dager brukte vi hatt til uniformen,
dette som beskyttelse mot den sterke solen.
Språk: Å ha skole på engelsk var selvfølgelig
veldig uvant og til tider vanskelig i starten,
men etter relativt kort tid ble jeg ganske
vant til det. At man i tillegg snakker engelsk i
vertsfamilien og med alle venner gjør at man
etter hvert ikke tenker over at man snakker
engelsk.
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Australia: er et fantastisk land med en
flott natur og et annet dyreliv enn vi har
i Norge. Jeg ble aldri lei av å ha noen av
verdens mest fantastiske strender og en utro
lig vakker natur så nære der jeg bodde. Noen
dager hadde vi besøk av Koala i skolegården
og kenguruer er ikke et uvanlig syn «down
under». Nesten alle familier har basseng i
hagen, også min. Der var det deilig å ta seg
en liten dukkert etter skolen.
Valg av skole: Jeg valgte skolen min fordi den
lå Brisbane, så fin ut, kom godt på «rankinger»
og hadde både tysk, realfag og musikk på
timeplanen. Jeg hadde tysk på ungdomsskolen
og videregående og det er ikke så vanlig i
Australia, men jeg fortsatte med det der. Jeg
fikk imidlertid ikke spilt noe der. Musikkfagene
lå parallelt med de realfagene jeg ønsket å ha,
så da ble ikke det noe av.
Skoleåret 2019/20 ble jo selvfølgelig et
veldig spesielt år for meg. Det ble spesielt for
mange siden korona-epidemien kom. I mars
dro mange utvekslingsstudenter hjem, mens
jeg valgte å bli. Det er jeg glad for. I Australia
ble det lite korona, og etter et par uker med
hjemmeskole etter påske, var vi i gang «som
normalt». Noen planlagte turer, som Sydneytur, Uluru-tur som krysset «statgrensene» ble
avlyst.
I juli reiste jeg hjem, som planlagt. Etter 30
timer i fly med både munnbind og visil-skjerm
kom jeg hjem etter et helt fantastisk år! Det
gikk utrolig fort og føles nå nærmest som en
drøm. Jeg anbefaler alle et slikt år!!
Ingrid L. H.
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78862
Grasrotandelen
er viktig for HJSK
HJSK er svært takknemlige for at
hele 129 medlemmer av HJSKs
venner/HJSKs foresatte har valgt
HJSK som sin grasrotmottaker hos
Norsk Tippings ulike spill. Per dato
kan HJSK innkassere tett oppunder
64 000,- kroner i bidrag. Dette er
penger som kommer godt med til
driften av HJSK, til beste for dagens
utøvere i Janitsjarskolen.

Betaling av
medlemskontingent
for HJSKs venner
Hamar Janitsjarskole er svært takknemlig
for ditt bidrag til driften av HJSK ved at du
betaler medlemskontingenten på 150 kroner.
Det koster oss en del å trykke, samt sende
medlemsbladet ut til vennene.

Tusen takk for ditt bidrag!
Vi håper at dere setter pris på det ungdoms
arbeid HJSK gjør for musikantene våre.
I medlemsbladet er det med ny giro for
medlemskontingent. Da kan du bare innbetale
150 kroner til konto 1800.14.50480.
Eller vippse til VIPPS-nummer 78862.
Takk for bidraget.

32774970964223
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Vi har Takeaway-meny på vår hjemmeside
www.kjokkenet.com
Økologisk kaffe fra Herman Friele – 'To Go' for kr 25
i miljøvennlige kopper i vår Cafe
CATERING (Døgnåpent) 930 90 602 / 917 59 258
Booking@kjokkenet.com eller ArvHopen@online.no
Åpningstider Cafe
Fra 7. januar: tirsdag – fredag kl.10 – 20. Lørdag 10 – 16
Fra 21. april: tirsdag – fredag kl. 10 – 24. Lørdag 10 til 16
Se våre menyer på hjemmesiden vår: www.kjokkenet.com
NYE LOKALER – HAMARS FLOTTESTE UTETERRASSE

