17. mai 2015 for
Menstad skolekorps
Kl 07.30: Frammøte ved Furuheim (vis-a-vis Menstadhallen).
Kl 07.45: Avmarsj morgenparade til Borgestad og Menstadbrua.
		
kl 08.00: Bekransning i Borgestadparken v/speiderne
		
kl 08.05: Bekransning/tale v/ Borgestad kontor
			
(Gud signe vårt dyre fedreland - 2 vers etter talen)
			
Blomsterhilsen ved bauta Arne Quenild v/speiderne
		kl 08.35: Bekransning/tale Gunnar Knudsen-statuen
			
(Ja vi elsker - 2 vers etter talen)
			
Morgenparaden går via Haugsåsen/Menstad Bydelshus
			
til Menstad u-skole der musikantene får frokost.

Morgenparaden er frivillig
for aspirantene. Seineste
frammøte for aspirantene er
på Menstad kl 09.15 eller på
Bølehøgda kl 09.30.
Det er behov for flere biler til
transport av korpset fra Menstad til Bølehøgda kl 09.20.
Meld dere i kafeen på Menstad.

Kl 09.20: Transport av korpset til Bølehøgda skole
Kl 09.30: Oppmøte Bølehøgda skole - korpset spiller marsjer.
Kl 09.45: 17. mai-arrangement på Bølehøgda skole:
			
* Norge i rødt, hvitt og blått
			
* Tale ved elever
			
* Ja vi elsker - 2 vers
Kl 10.00: Avmarsj skoletoget fra Bølehøgda skole til Menstad u-skole.

Husk noteklype og marsjmappe med alle marsjnotene.
+ Ja vi elsker,
Gud signe vårt dyre fedreland
og ev. Skienssangen (som
spilles av alle før Borgertoget).

Ca Kl 10.45: Samling på Menstad u-skole med lokalt arrangement.
			* Buer skole synger jubileumssangen til 50 års jubileet
			
* Bølehøgda skole synger månedens sang:
			
Norge i rødt, hvitt og blått
Kl 11.00: Avmarsj felles skoletog fra Menstad u-skole.
			Etter toget samling på skoleplassen.
			
Ja vi elsker - 2 vers
			
Lokalt arrangement med kafe, leker, mm.

Husk at regnfrakk og hattetrekk må ligge i notevesken

Kl 15.50: Frammøte ved Tollboden på bryggene.
Kl 16.00: Avmarsj fra Tollboden til Rådhusplassen, samling for Borgertoget.
Kl 17.00: Borgertoget starter fra Rådhusplassen.
			(Alle marsjerer fram til Tollboden når toget er over.
			
Her må musikantene hentes.)

Det er viktig at alle marsjerer med korpset i skoletoget og borgertoget. Vi vil
vise oss som et stort korps.
Etter skoletoget er det
dugnad med lokalt arr. på
Menstad.
Individuell transport til Tollboden før Borgertoget. For å
sikre parkering på bryggene
er det lurt å være tidlig ute.
Barna hentes ved Tollboden.
Kontakter ved problem:
Bo Lilledal Andersen
416 64 708
Berit Laugen
995 05 453
Signella Myhre Arvesen
990 39 635

