ÅSMK Julegrantenning 2018
Søndag 2. desember

Det er igjen tid for den tradisjonelle julegrantenninga i Heimdal Sentrum.
ÅSMK står som vanlig for mye av arrangementet med både musikk og salg
av gløgg, julebrus, kaffe og boller ved juletreet. Også i år arrangeres
tenninga i «Narvesenparken» i sentrum.
Vi benytter venterommet til venting og utpakking av instrumentene.
Alle familiene leverer en porsjon boller/kanelboller (ca 30 stk, gjerne
flere) ved oppmøte. Baksten blir ekstra fristende om den er varm og på
et fint fat/kurv.
Vi har også i år to utsalgssteder og dermed er de mange familier satt opp
på arbeidslistene – og det er selvfølgelig lov for flere å hjelpe til med
både rigging, rydding og salg!

Program for korps og drill
Hovedkorps og aspiranter/junior, drill
16.15 Heimdal Stasjon: Oppmøte. Vi disponerer venterommet og kan pakke ut
instrumenter der. Antrekk: Varme klær og gjerne nisselue/ullgenser. Drill avklarer
antrekk med Tonje.
Ca 16.40 Spilling før julegrantenning
ca 17.00 Spilling etter at julegrana er tent. Som vanlig drill som avslutning.
Aud Soltveit er konferansier og det blir som vanlig appell fra kapellan Ole Kristian
Bratseth fra Heimdal Menighet.

Transport og rigging
Arne Olav Soltveit (med tilhenger), Vegard Gutvik, Ola Magne Vagnildhaug, Michael
Terning, Stian Fjøsne, Trond Barikmo
+ Jens Lien fra komiteen
Oppmøte kl 15.00, Bomberommet, ferdig ca kl 18.00
Ansvar for å hente utstyr i bomberommet samt rigging av scene/salgspunkter.
Ansvar for nedrigging og transport av utstyr tilbake til bomberommet.
Husk varme klær!
NB Ved bytte av vakter, si fra til Jens Lien (jenslien@pvv.org, tlf 93215646)

Salg «Narvesenparken» (inkl nedrydding)
Halvorsen/Djahangirloo, Aas/Meland, Juul, Jevnaker, Langen/Dørum, Møll, Rønning
+ komiteen
Oppmøte kl 16.15, «Narvesenparken», ferdig ca kl 18.00
Ansvar for å sette opp salgspunkter (foran stasjonen), varme gløgg og selge boller,
gløgg, brus og kaffe. Rydde og klargjøre utstyr som skal tilbake til bomberommet.
I år skal vi ha to utsalgspunkter slik at flere får mulighet til å handle.
Husk varme klær!
NB Ved bytte av vakter, si fra til Jens Lien (jenslien@pvv.org, tlf 93215646)

