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Tillykke 
Man siger jo, at skal familien komme på besøg, vil man gerne vide det på forhånd. Det ville Glenn 

sikkert også gerne have vidst. I så fald havde han sikket nok, holdt lidt igen med rødvinen, da vi var til 

fest efter årsprøven.  

Men det gik jo alligevel, og selvom Lisbeth lød lidt søvnig da jeg vækkede hende for at få et køretøj, 

fandt vi ud af, at få Glenn transporteret til sygehuset, så han kunne være med ved fødselen.  Et stort 

tillykke herfra til Glenn og hans familie.  

 

Med venlig hilsen  

Per Thorup 

 

 

Forsyner nyt 
Så er tiden kommet til mit første Forsyner nyt, her i Basunen for Maj måned. Som i sikkert ved, så skal 

vi en smut tur til Holland (nærmere Nijmegen) her i juli, for at spille noget glad og god musik, for alle 

marchdeltagerne. 

I den forbindelse skal vi jo have nogle ekstra uniformsdele udleveret. Det drejer sig om nye 

(lette)kampstøvler, ekstra skjorter (M/84), ekstra skjorte (M/69) og, hvis der er nogle som vil have 

ekstra sokker/strømper med, kan de også få det. Jeg skal barer vide hvor mange par. 

Der bliver også udleveret (3-4) velcro navneskilte til jeres skjorter og uniformen M/8, skulle der være 

nogle ønsker (som jeg kan indfri), så skal jeg prøve at løse dem.  MEN det jeg behøver af jer alle, er 

en seddel med NAVN. jeres sko størrelser, skjorte størrelser og evt. det antal sokker i ønsker 

ekstra med. Der bliver også arbejdet på en Musik fangesnor til jeres uniform M/84 (den er flettet 

grøn), men det er ikke faldet på plads endnu. Det var lidt OBS til jer i øjeblikket, lad os følge op på 

turen i juni Basunen. 

Med hensyn til Depotrummet, så bliver der også arbejdet på det. Evt. en flytning af kontor eller 

nodearkiv hen ad vejen,det ser vi på. Jeg vil forsøge at være på depotet på vores Øveaftner ved 1800 

tiden, sådan at hvis der er en opgave, vi skal løse i fred og ro, kan vi gøre det den time til halvanden 

inden opvarmningen og musikspillet. 

  

        Maj 2010 
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Håber jeg har kastet lidt lys over, hvordan jeg kunne tænke mig samarbejdet skal blive i den 

kommende tid. Jeg vil også benytte mig af muligheden, for at sige Tillykke til Lena med fødselsdagen 

og til Astrid med HJV Fortjeneste medalje, STORT TILLYKKE. 

Hilsen 

 FSBM FINN ASMUND HANSEN MUK 1140. 

 

 

Årsprøve 
Vi var til årsprøve, det lader sig jo ikke skjule. Vi fik kritik. Det lader sig heller ikke skjule. Nogen 

blev mere sure og skuffede end andre, det lader sig sørme heller ikke skjule. 

Den efterfølgende onsdag brugte vi lidt tid på at snakke om lørdagens begivenheder, og der kom 

mange ting på bordet. 

Alle disse ting har jeg samlet op på, og jeg vil på et snarligt møde, med Knud og Michael, evaluere på 

musikken og se, hvad vi kan finde ud af. 

Derud over vil/har jeg bragt jeres kritik omkring årsprøven videre, og så kan vi kun håbe de lytter. 

Men en ting var der da enighed om på vores onsdagsmøde, og det var at vi skulle videre. Og det på en 

god måde, og det er jeg sikker på vi kommer. Stemningen fejlede i hvert fald ikke noget.  

 

Med venlig hilsen 

Per Thorup 

 

 

 

Månedens vits 
En far tog sin søn med til en berømt violinist og spurgte ”hvor lang tid skal du bruge for at lære min 

søn at spille på violin”? Åh, svarede violinisten vel en otte til ti år. ”Nej det tager for lang tid” sagde 

faderen. Så tog han sønnen med til en pianist og spurgte ”hvor lang tid skal du bruge for at lære min 

søn at spille på piano”?, svaret var næsten det samme, men dog kun syv til otte år. Igen sagde faderen 

”nej det er for længe”. Til sidst tog han sønnen med til en kendt tubaspiller og spurgte ”hvor lang tid 

skal du bruge for at lære min søn at spille på tuba”? Hertil svarede tubaspilleren, ”hvis du bare tager 

plads der i sofaen et øjeblik”. 

 
Månedens vits er indsendt af Per R., stor tak til ham. 

 

MVH Charlotte 
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Nijmegen 
Vores tur til Nijmegen, vil jeg ikke bruge en masse plads på her. I vil jo løbende få nyhedsbreve 

omkring turen. 

 

Men en ting skal dog med her, og det er, at der er absolut sidste frist for tilmelding til turen d. 5. 

Maj. 

 

Der er jo en del mennesker, der er involveret i at arrangerer en sådan tur, og for de ikke skal have en 

masse ekstra arbejde, er der sat en deadline. 

Tilmeldinger derefter vil kun blive godkendt, hvis vi mangler den pågældende stemme. 

 

Med venlig hilsen 

Per Thorup 

 

 

Sammenlægning med Aalborg Trommekorps 
Lena og undertegnede var d. 26. april til møde hos Lisbeth sammen med Jan fra Trommekorpset for at 

tale sammenlægning. 

Vi blev, efter en lang aften, enig om nogle retningslinjer, der meget gerne skulle udmønte sig i et godt 

samarbejde. 

Meget kort fortalt blev det aftalt at: 

 Vi bliver et kompagni, med vores ledelse og Jan som delingsfører for trommerne. 

 Trommekorpset vil fremover kun bestå af slagtøj og evt. fløjter. 

 Trommekorpsets blæsere vil få tilbudt at spille hos os, og de slagtøjsfolk af vores der ønsker 

det, er velkommen i Aalborg. 

 Vi øver i Hjørring og Trommekorpset øver i Aalborg. Med mellemrum vil vi øve sammen, 

henholdsvis i Hjørring og i Aalborg. 

 I det omfang de forskellige arrangementer tillader/kræver det, iværksættes samarbejde mellem 

trommekorps og brass band. 

Sammenlægningen vil, såfremt distriktet godkender det, være en realitet fra d.1. juli 2010.  

 

Der er flere ting i det, men det vil blive for omfangsrigt at skrive om her. Vi har aftalt med 

Trommekorpset, at de besøger os d. 12. maj og d. 5. juni, Så tag godt i mod dem. 

 

Med venlig hilsen 

Per Thorup 
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Ekstra øve dage 
Vi har jo nogle ting der skal øves op til bl.a. Nijmegen. Derfor har vi besluttet, at vi vil afholde en 

ekstra øvedag lørdag d. 5. juni. Program vil komme senere. Programmet vil, hvis vi kan få det til at 

passe, bl.a. indeholde marchtræning og en særlig øve lektion for nogle af de mindre øvede i orkesteret. 

Der vil, til dette formål, blive hyret en ekstern underviser.  

 

Samme dag, som vi har sommerkoncert i Blokhus om aftnen, det vil sige d. 27. juni, har vi besluttet 

også at øve lidt om eftermiddagen, på både musik og marchtræning, så vi er optimalt forberedt til 

Nijmegen turen.  

Program for hele dagen, vil komme senere. 

 

Med venlig hilsen 

Per Thorup 

 

 

 

 Ekstra øve dage 2 
Blot til ganske kort information, så har man besluttet, at den Extra Øvedag 5. juni, afholdes samme 

sted som sidste gang, altså på: 

Hjørring Kaserne 

Arsenalvej 33, 

9800  Hjørring 

Hvor vi skal mødes og spille i den samme dejlige sal som sidst. Vi mødes kl. 08.00 og starter igen med 

morgenkaffe og brød – der skal nok komme yderligere omkring frokosten og evt. andet (herunder også 

evt. repertoire til dagen). 

Har du ikke tilmeldt dig endnu – ja, så hører jeg da meget gerne fra dig, hvilket også gælder dem, der 

har meddelt mig en ”Måske tilmelding”. 

Med venlig hilsen                                                                                                                                     

Johnny. 

 

Aflysning 

Onsdag den 12. maj, bliver en almindelig øveaften. Fejringen af Lenas fødselsdag er desværre aflyst.  

Med venlig hilsen                                                                                                                                 

Lena og Charlotte 
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Jubilæumsfesten 

Så nærmer tiden sig for, vores jubilæumsfest, den 12. juni. Invitationerne er trykt, og de første er delt 

ud. Desværre har det vist sig, at der er en lille fejl i invitationerne. Festen er selvfølgelig med 

påhæng.  

Ikke alle har fået invitationer endnu. Så har du ikke modtaget, er det ikke fordi du er glemt. 

Som der står i invitationerne, betaler støtteforeningen for festen. Støtteforeningen betaler for alle, 

medlem af støtteforeningen eller ej. Drikkevarer efter maden, overnatning osv. er for egen regning, for 

alle. 

Skulle der være spørgsmål til dette, kan de stilles til Flemming Søgård, Birthe Thorup eller Charlotte 

Skjønning.  

Med venlig hilsen                                                                                                                                 

Charlotte 

 

Noder 
Det er måske lidt svært at forstå, men vi prøver lige igen. 

Hver måned sender Johnny en repertoire liste ud til øve aftener. Når man modtager den, kigger man 

den igennem og ser, om der er noder man mangler. Er der det, tager man papir og blyant, skriver en 

seddel til Knud, med titlen på de melodier, man mangler noder til. Man aflevere den til ham (Knud), 

SENEST onsdagen inden man skal bruge dem. Er man så moderne, at man skrive på mail, er 

fremgangsmåden følgende: Mail, til samme Knud. Skriv titlerne på de numre du mangler noder til. 

Tryk send, senest søndagen inden noden skal bruges om onsdagen.  

Med venlig hilsen                                                                                                                                    

(På opfordring af Per Thorup) Charlotte 

 

Tider og datoer i Basunen 
Jeg har rettet en del i tiderne, datoerne og arrangementerne, så tjek lige lister igennem og se, om du har 

de rigtige tider, datoer, uniformer, arrangementer osv. Arrangementet på Valdemarsdag er bl.a. aflyst. 

Jeg er klar over, at det kan være irriterende at der er rettet så meget, men jeg kan ikke skrive tingene til 

jer, hurtigere end de falder på plads. 

Med venlig hilsen                                                                                                                          

Charlotte 
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Øvelses & arrangementsliste maj 2010 

 
DATO EMNE STED PÅKLÆDNING 

Tirsdag 
den 4. 
Kl.18:30-
31:30 

Mindehøjtidelighed i kirke og 
menighedshus 

 

Sct. Hans Kirke, og 
Menighedshuset i 

Hjørring. 
Kirkegårdsvej 20 9800 
Hjørring(adresse for 

kirken) 

UM/69 
Der skal 

anlægges 
ordener 

Onsdag 
den 5. 
Kl. 18.30 

Medalje overrækkelse. Alle skal 
med. Almindelig øveaften er 
aflyst, der er spisning, for dem, 
der har meldt sig til. 

 
Vandstedgård 
Åstrupvej 200 
9800 Hjørring 

 

 
UM/69 

Der skal 
anlægges 
ordener 

Onsdag 
Den 12. 
Kl. 19.30 

Musikøvelse på Vandstedgaard. 
Brass Bandet v/Michael Harding 
Janitshar gruppen v/Thomas 
Ibsen 
Besøg fra Aalborg trommekorps 

AU 
Vandstedgård 
Åstrupvej 200 
9800 Hjørring 

 

F 
 

Onsdag 
den 19. 
Kl. 19.30 

Musikøvelse på Vandstedgaard. 
Brass Bandet v/Michael Harding 
Janitshar gruppen v/Thomas 
Ibsen 

AU 
Vandstedgård 
Åstrupvej 200 
9800 Hjørring 

 

F 
 

Tirsdag 
25. 
9:00- 
ca.11:00 

Hjemsendelse af værnepligtige”. 

Alle møder til kaffe og 
rundstykker kl. 9:00 

Hvorup kasserne i 
cafeteriet 

Høvejen 50  
9400 Nørresundby 

U/84 med baret 

Onsdag 
den 26. 
Kl. 19.30 

Musikøvelse på Vandstedgaard. 
Brass Bandet v/Michael Harding 
Janitshar gruppen  v/Thomas 
Ibsen 

AU 
Vandstedgård 
Åstrupvej 200 
9800 Hjørring 

 

F 
 

 
FORKORTELSER:          

 
AU      = Auditoriet 
UM/69 = Udgangsuniform 

 
K    = Klasserne  
M/84= Tjenesteuniform  

 
BE     = Belægningsstuer 
GKF = Garnisionsfrakke        

 
AN / PS  = Ny spisesal/ Pejsestuen  
F             = Fri påklædning      
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Arrangementskalender 2010 
DATO ARRANGEMENT STED Påklædning 

Juni 
4. 

18:20-19:10 
Spilletid: 

18:35-19:10 

Kulturnat i Hjørring 

Museumshaven Hjørring. 
Museumsgade 3 9800 

Hjørring 

UM/69 med 
spidshue 

Juni 
5. 

8:00-16:00 
Ekstra øvedag 

Hjørring Kaserne 

Arsenalvej 33, 

9800  Hjørring 
Fri 

Juni 
12 

Jubilæums Reception  

Vandstedgård 
Åstrupvej 200 
9800 Hjørring 

M/84 

Juni 
12 

Jubilæums Fest   

Juni  
27 

Øve samt: 
19:00-21:15 

Sommermusik på torvet i 

Blokhus og ekstra øvedag 

Torvet i Blokhus. Evt. 
også på stranden 

UM/69 med 
spidshue 

Uge 
27 

Musikskole i Nymindegab For 

dem der har lyst til det!!  

 

  

Uge  
29 

Nijmegen   

August 
28. 13:00-

20:00 

Distriktets sommerarrangement. 

Uniform U69 med spidshue. 

Ansvarlig: Lena. 
Børglum kloster 

Rød 
Hjemmeværns 
polo og egne 

bukser. 

September 
5 

Soldatens dag på Aalborg 

Kaserner  

 

  

Oktober 
29-31 

Kastelkoncert. Vi har fået lov til 

at spille til Kastellets fødselsdag. 

Vi regner med at bruge en hel 

weekend derover, men meget mere 

om det senere..  

 

  

November 
13-14 

Fælles musikweekend med 

Nykøbing. Det bliver muligvis i 

Hjørring 

 

  

November 
28 

Jul på Dronninglund slot 

 
 M/84 

December 
11 

Julemarch i Strandby 

 
 M/84 

 

 
DEADLINE for indlæg til næste nummer af Basunen er: den 20. maj 2010 

HJV
Text Box
M/69 og anlagte dekorationer




