
 
Aktivitetsoversikt høst 2018 og vår 2019 

(oppdatert november 2018) 

 

UKE DATO AKTIVITETER HØST 2018 
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Søndag  
2/12 

Julemesse & julegrantenning – Ammerud skole og nærmiljøet – kun hovedkorpset spiller 
Julemesse (arrangert av FAU og korpset), starter kl. 14:00. Hovedkorpset skal spille før julemessen 
åpner, kl. 13:45 (oppmøte kl. 13:30). Ha på noe «nissete», f.eks strikkegenser og nisselue. Ta med 
marsjhefte. Korpset har ansvaret for kafeteriaen under messen, alle som skal bake og ha vakt, vil 
få beskjed fra kafékomiteen om dette.  
Julegrantenning i flere borettslag på Ammerud: Dette er en tradisjon korpset har hatt i mange år, 
og en inntektsbringende aktivitet. Hovedkorpset spiller, aspiranter juniorer og rekrutter (og 
foresatte) ønskes velkommen til å være med. Vi kan love god stemning , pepperkaker og gløgg.  
 

Kjøreplan  

Kl. 13:45 Hovedkorpset spiller utenfor skolen 

Kl. 14:00 Julemessen åpner dørene 

Kl. 15:30 Avmarsj fra Ammerud skole (Hovedkorpset spiller. Aspiranter, juniorer og 
er velkommen til å være med for å lage nissestemning). 

Kl. 15:45 Lillomarka BS (Gruppe 1) og Ammerudhellinga Brl. (Gruppe 2) 

Kl. 16:00 Ammerudbråten Brl. (Gruppe 1) og Ammerudkollen Brl. «Kollenblokka» 
(Gruppe 2). Begge gruppene går tilbake til skolen og hviler, før vi sammen 
går til siste oppdrag. 

Kl. 17:00 Lillogrenda Brl. (Begge gruppene) 
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Torsdag 
6/12 Ny dato! 

Julekonsert på Ammerud skole kl. 18:00 – Hele korpset (aspiranter, juniorer, rekrutter, HK) 
Kl. 17:00 – Oppmøte for aspiranter 
Kl. 17:20 – Oppmøte for juniorer, rekrutter og hovedkorps møter 
Antrekk: 
Aspiranter: sorte bukser/sort skjørt, hvit langermet t-skjorte, sorte lave sko 
Juniorer: sorte bukser/sort skjørt, rød korpsgenser m/flagg, sorte lave sko 
Rekrutter /HK (full uniform u/hatt) 

50 Torsdag 
13/12 

Siste øvelse før jul 
Servering av julegrøt til alle musikanter. 

50 Søndag 
16/12 

Vi spiller julen inn i Grorud kirke – Hele korpset (juniorer, rekrutter, HK) 
Antrekk: uformell uniform (sorte bukser/skjørt, sorte lave sko, rød elg-genser) 
Vi har ikke fått tidspunkt for dette enda, informasjon om oppmøtetidspunkt kommer snart. 
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Tirsdag 
18/12 

Skolegudstjeneste i Rødtvet kirke – kl. 10:00 - Kun hovedkorpset 
Antrekk: full uniform.  
Styret gir beskjed til musikanter som går på Ammerud skole om at de skal være med korpset. Det 
samme gjelder for musikanter på Apalløkka. 

   
  

 
 
 

   

  AKTIVITETER VÅR 2019 (oppdatert september 2018) 

 
1 

 
Torsdag 
3/1 

Vi starter med torsdagsøvelser 
Kl. 17:30 – 18:30 Aspiranter – oppmøte kl. 17:15 
Kl. 18:30 – 20:00 Juniorer og rekrutter – oppmøte kl. 18:15 
Kl. 18:00 – 20:30 Hovedkorps – oppmøte kl. 17:45 
Instruktører vil informere om oppstart av spilletimer. 

6 Lørdag  
9/2 

Morsdagsfeiring – Grorud senter – (OBS ingen spilling- ny info) 
Vi deler ut kake på vegne av Grorud senter, og arrangerer kakelotteri (Her trenger vi foresatte og 
aspiranter, juniorer og rekrutter til å selge lodd). 
Foreldrefest – Sosial sammenkomst for alle foresatte på kvelden, kl. 18:00.  

10 Lørdag 9/3 
Søndag 10/3 

Seminar + showkonsert – på Ammerud skole – Hele korpset (aspiranter, juniorer, rekrutter, HK)  
Lørdag: 10:00 – 17:00  
Søndag: 10:00 – 18:00 (SHOWKONSERT kl. 16:00) 



 
OBS! Klokkeslett kan bli justert.   

12 Onsdag 
20/3 

Årsmøte – Alle foresatte 
Årsmøte i auditoriet på skolen k. 18:00 

12 Søndag 24/3 Distriktsmesterskap – Juniorer og rekrutter 
Detaljer kommer senere.  

17 Lørdag 27/4 
Søndag 28/4 

Marsjseminar – sted ikke avklart – Hele korpset (aspiranter, juniorer, rekrutter, HK) 
Lørdag: 10:00 – 17:00  
Søndag: 10:00 – 18:00 (Hentekonsert kl. 16:00) 
OBS! Her kan det bli endringer –  reise-bort-seminar m/overnatting eller på skolen. 

20 16. mai Barnehagetog – Hele korpset (Aspiranter, juniorer, rekrutter og HK) – mer info kommer senere. 

20 17. mai 17. mai arrangement og feiring – Hele korpset (Aspiranter, juniorer, rekrutter og HK) 
Flaggheising, marsjering og arrangement på skolen. 

  Informasjon om andre datoer i mai og juni vil komme senere: 
Konfirmasjonspilling 
Kretsstevne 
Ammerudskogen Vels sommerfest 
Sommerkonsert 

25 Ca 21. – 23. juni Korpstur – informasjon om dette kommer senere. 

 

Hilsen styret i ASMK – husk vår interne FB side for siste oppdaterte informasjon: ASMK intern eller www.asmk.net 


