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Formannen har ordet . . 
Gratulerer med dagen!! 

15 år er ingen stor alder, men når vi nå runder dette tallet, vil vi likevel markere det, 
og jeg skal forsøke å gi en liten oversikt over korpsets utvikling og virksomhet gjennom 
disse år. 

Opptakten ble gjort på et folkemøte på Vik skole den 27. oktober 1962, etter initia- 
tiv av Nils Rye. På møtet ble det nedsatt et utvalg som skulle arbeide med saken. Utval- 
get besto av Gunnar Eidsvik, Oddvin Hoff, Elias R. Myklebust, Norleif Myklebust 
og Rolf Myldebust. To dager senere konstituerte utvalget seg som det første styre, og 
til formann ble valgt Rolf Myklebust. 

En «dør til dør» aksjon ble igangsatt for å skaffe penger, og denne aksjonen gav 
meget godt resultat. Instrumenter ble innkjøpt og betalt kontant ved hjelp av de inn- 
samlede midler, samt noen pengegaver vi fikk fra forskjellige lag på øya, samt et 
kommunalt tilskudd på kr. 800,-. Total kjøpesum for instrumentene var kr. 16.000,-. 

33 interesserte musikere meldte seg, derav 6 damer. Notekurs ble satt igang under 
ledelse av Willie Vieth. 

Korpsets lover ble utarbeidet av styret og vedtatt på årsmøte den 13. januar 1964. 
Korpsets offisielle navn ble Ellingsøy Hornmusikk. Elias R. Myklebust ble korpsets 
første dirigent. 

Transportmulighetene dengang var ikke som idag. Som en kurositet kan nevnes 
at styret, etter søknad fra korpsmedlemmer fra Stokke og Årset, innvilget disse en 
økonomisk godtgjørelse på kr. 0,75 pr. person pr. tur, når været var så dårlig at bil 
måtte benyttes til øvingene. Styret fant dette økonomiske løft så stort at det ble under- 
streket at ordningen ikke måtte misbrukes, og at bil derfor bare måtte bli brukt når 
været var virkelig dårlig. 

Ved årsskiftet 1964/65 gikk Elias R. Myldebust av som dirigent, etter eget ønske. 
Han ble etterfulgt av Rolf Myklebust som ble korpsets dirigent frem til 1974. Sverre 
Øvrelid var også med først som aktiv musiker og fra 1964/65 instruktør for aspiranter 
og assistent for dirigenten. P.g.a. sitt arbeid som dirigent bad Rolf Myklebust seg 
fritatt fra vervet som styreformann. Dette ble respektert, og som ny formann ble valgt 
Jørgen Eidem. Han ble senere etterfulgt av Johan Magne Eidem. 

Så gikk arbeidet slag i slag frem til 1972 da korpset fylte 10 år. I den anledning ble 
det anskaffet uniformer og fane, som tilsammen representerte et økonomisk løft på 
kr. 20.000,-. Samtidig ble korpset innmeldt i Norges Musikkorps Forbund. Selve 
jubileet ble markert med en to dagers tilstelling på Vik skole den 25. og 26. november, 
hvor vi bl.a. hadde besøk av musikkorpset EKKO fra Eidsnes. På festen ble Nils Rye 
utnevnt til æresmedlem, og de av medlemmene i vårt korps, som hadde vært med 
siden starten, ble tildelt en spesiell 10-års jubileumsmedalje. Festen ble på alle måter 
vellykket, også økonomisk. 

I juni 1973 deltok korpset på sitt første stevne, i forbindelse med forbundets 
25 års jubileum i Kristiansund. Vi reiste oppover i egen buss, og deltok begge dager 
på felleskonsert på idrettsplassen, marsj gjennom gatene, og en egen konsert ved 
sykehjemmet. Turen var en stor opplevelse, og vi reiste hjem fulle av inspirasjon og 
nytent innsatslyst. Siden har korpset deltatt på flere stevner. 

I alle år har korpset arrangert julekonserter på Årset bedehus, i det siste sammen 
med menighetskoret og barnekoret, under sin felles dirigent, Arne Hadland. 

3 



I 1974 arrangerte korpset en revykveld, hvor bl.a. korpsets egne medlemmer fikk 
utfolde seg som sangere og skuespillere. Revyen ble en publikum- og kassasuksess 
av de helt store, og lignende arrangementer har blitt gjentatt hvert år siden, med fulle 
hus og stor jubel. Vi håper disse revyene kan bli oppfulgt i fremtiden. 

I 1974 ble Johan Grytten ansatt som fast dirigent, og han ble i 1976 etterfulgt av 
av korpsets nåværende dirigent, John Ivar Olsen, som er rekruttert fra våre egne rekker. 

I 1975 tok korpset initiativet til å få startet opp et skolekorps på øya. Etter en 
rekke møter og mye arbeid, er som vi vet skolekorpset nå en realitet, og er allerede 
kommet godt igang. Vi håper og tror at dette korpset skal lette rekrutteringen til 
vårt eget korps, allerede om ett år eller to. Vi ser altså løsningen på det problemet 
som vi har kjempet mest mot i alle år. 

Økonomien har tidligere vært ganske bra, men nå når vi i løpet av 1977 har inve- 
stert for over kr. 50.000,- i instrumenter, så merkes dette, men tross alt — vi ser lyst 
på fremtiden. 

Gjennom disse femten år er det en rekke personer som har nedlagt et stort og egen- 
nyttig arbeid innen korpset. Å nevne noen spesielt er ikke lett, men jeg tror jeg har 
alle med meg når jeg likevel nevner Elias R. Myklebust og Rolf Myklebust. Dessverre 
er begge nå borte, men de vil alltid bli husket av oss som hadde dem som dirigenter. 
Det arbeid og strev de hadde, og ikke minst den tålmodighet de viste, uten noe økono- 
misk vederlag, kan ikke på noen måte verdsettes. 

En takk også til øyas egen befolkning, industri og lag som hele tiden har støttet 
oss, og til det kommunale kulturutvalg for det årlige tilskudd til vår kasse. 

Hjertelig takk alle sammen!! 
Per Svein Bjerge 

SPAR MED 

falmar 
Ez1BANKEN 
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A It' GODFISK ak 
"44SUND-KOWitnr  

Is MORE CODFISH COMP. 
TILVIRKERE OG EKSPORTØRER AV KLIPPFISK OG SALTFISK 

TELEFONER: (071) 24 298 - 24 299 - TELEX: 42 669 sunsa-n 

TELEGRAMADR.: «MORECOD» ÅLESUND 

BANK: SUNNMØRSBANKEN A/S, ÅLESUND 

SPERRE 
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ObSvcuAkstah 
MUSIKK A.S 

6000 ÅLESUND 

    

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

MYKLEBUST OG SLOTSVIK 
Fisketilvirkning 

Telef. 36 875 6057 Ellingsøy 

INGENIØR 

KÅRE RABBEN 
RÅDGIVENDE INGENIØR 

ELEKTROTEKNIKK 

KONGENSGT. 17 - TELEFON 21 260 - PRIV. 36 970 

FERSKFISK • SALTFISK • KLIPPFISK 
TELEFON : KONTOR OG PAKKHUS (071) 36 724 PRIVAT 36 725 
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BRØDRENE SPERRE A•S 
1111110~111~1nar 	 

KJEMPEUTVALGET 
av sportsartikler finner du i 

SPORTSENTERET 

Joh. Johannessen A/S 
Sykkel og Sport 

Tlf. 21 475 - Røysegata 1- ved Blix-ferjeleiet 



Mathias Bjørge & Sønn 
Tilvirkning av ferskfisk - saltfisk - klippfisk 

6057 ELLINGSØY 

JON OG KÅRE STOKKE 
FERSKFISK - SALTFISK - KLIPPFISK 

KLIPPFISKTØRKER I - KJØLELAGER 

FRYSER I 

Bjørge & Aarseth A/S 

Nils Stokke & Sønn A/S 
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Olav Herland 
	

Asbjørn Tommassen 
	

Karl Petter Bjørge 
tenor 
	

bass 	 sekretær - tenor 
i korpset fra 1964 
	

i korpset fra 1962 
	

i korpset fra 1962 

Vidar Myklebust Per Opsahl Per Svein Bjørge Marianne Viddal 
althorn klarinett formann - bass althorn 

(aspirant) (aspirant) i korpset fra 1962 i korpset fra 1977 

Jorunn Hoff Bernt Ove Slotsvik Oddvin Hoff Per Bjørsvik 
klarinett althorn klarinett fanebærer 

i korpset fra 1962 (aspirant) i korpset fra 1962 i korpset fra 1974 
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Vidar Røren 
trompet 

i korpset fra 1975 

Harald Myklebust 
kasserer - kornett 
i korpset fra 1962 

John Steinar Sivertsen 
styremedlem - flygelhorn 

i korpset fra 1962 

Terje Valkve 
kornett 

i korpset fra 1971 

John Ivar Olsen 
dirigent - klarinett 
i korpset fra 1971 

John Magne Eidem 
baryton 

i korpset fra 1962 

Anne Grethe Standal 
kornett 

i korpset fra 1977 

Oddbjørn Årseth 
kornett 

i korpset fra 1962 

Linda Alstad 
althorn 

i korpset fra 1975 



, 	;c21/2147? 

4 ; 

Anita Kristoffersen 
	

Inge Sperre 	 Synnøve Slotsvik 
kornett 
	

tromme 	 tenor 
i korpset fra 1975 
	

i korpset fra 1974 
	

i korpset fra 1975 

Kåre Årseth 
	

Ove Alnes 
	

Gunnar Sperre 
tenor 
	

tenor 
	 tromme 

i korpset fra 1970 
	

i korpset fra 1971 
	

i korpset fra 1970 

Asgeir Strømmen 
	

Ellinor Jensen 
	

Einar Skjønberg 
tromme 
	

kornett 
	

styremedlem - baryton 
i korpset fra 1976 
	

(aspirant) 
	

i korpset fra 1964 
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Spar til mindre skatt 
Sparing med 
skattefradrag 
gir deg 40 kroner 
mindre i skatt 
for hver 100 kroner 
du sparer. I tillegg 
får du 6 % rente. 

BERGEN 
BANK 

STOKKE LANDHANDEL 
ELLINGSØY 

ODDVIN BJØRGE A/S 

NILS KR. CLAUSEN 
Bakeri - Dagligvarer 

Komm. for Norsk Tipping A/S 

Tlf. 36 729 6057 ELLINGSØY 



amena En sprudlende 
frisk appelsindrikk 

fra Heibergs Mineralvannfabrikk A/S 

e 
KONGENSGATE 18 AS 

— klær for hele familien 
Tlf. 24 151 

Dame-, herre- og barneklær. 
Avd. for arbeidstøy og fiskerutstyr. 

Kosmetikk. Kaffebar. 

0. K. SØVIK --- LORGJA 
DAGLIGVARER 

Tlf. 36 937 

Ellingsøy Ferje- og Billag A/S 
Telefon: (071) Disp. 36 965 - Garasje 36 812 - Ferja 36 908 

Mobiltelefon L.B. 4272/T 
Bankgiro 3900.06.50351 - Postgiro 85405 
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Jubileumshilsen 
fra Ålesund 

Det er en glede for meg på vegne av Ålesund kommune å lykkønske vårt yngste 
amatørkorps med jubileumsdagen. 

I løpet av 15 år har Ellingsøy hornmusikk etablert seg som en verdifull kulturfaktor 
i vår kommune og dermed blitt en nyttig tilvekst til kommunens øvrige frivillige kultur- 
tilbud. Ved sitt virke blant musikkinteressert ungdom og voksne er musikkorpset 
med på å hjelpe grenda si til å få et best mulig og aktivt kulturmiljø, samtidig som 
det er med på å gi hver enkelt medlem gode muligheter til musikalsk og personlig 
vekst. 

Ålesund kommune takker dere for at dere er til, for at dere er 
har tro på fremtiden. 

Lykke til med arbeidet. 

Bjørn Slinning 
kultursjef 

aktive og for at dere 



Hilsen til 
Ellingsøy Hornmusikk 
i anledning 15 års jubileet 

I kulturarbeidet på Ellingsøy, både før og etter «ekteskapet» med Ålesund, har 
musikken alltid hatt en bred plass, og det har vært gjort en stor innsats både av 
enkeltpersoner, grupper og lag. 

I den første tiden ble det ikke gitt noen offentlige bevilgninger til arbeidet, og selv 
i dag blir aktivitetene drevet med små tilskudd. 

Uten å gå andres ære for nær er det rett å hevde at det er hornmusikklaget som 
i dag gjør den største innsatsen i musikklivet på «øya». Mangetallige aktive musikere, 
ledet av innsatsvillige dirigenter, møter trofaste til sine øvelser. De tar del i programmer 
på møter, fester og andre tilstellinger og er med og skaper den rette stemningen på 
17-mai-dager og andre tilstellinger. 

I arbeidet i musikkorpset må det også nevnes den store innsatsen som medlemmer 
og støttelag gjør i administrasjonen, og ikke minst for å få inn de store summene som 
trengs til instrumenter, uniformer og til å drive korpset. 

Når Ellingsøy Hornmusikk er blitt 15 år vet vi derfor at de har gjort en stor innsats 
som særlig folket på Ellingsøy har god grunn til å takke for. 

På vegne av landsstyret i Norges Musikkorps Forbund sender jeg derfor en hjertelig 
hilsen i anledning jubileet og takker for stor innsats i alle disse år. Måtte framgang 
prege korpset i årene som kommer. 

Vennlig hilsen 
f/Norges Musikkorps Forbund 
Anders Alm Ingebrigtsen 
president 
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BRØDR. AARSETH 
FISKEFORRETNING 

ELLINGSØY pr. AALESUND 

I 

«Jeg er en sparekonto med 
skattefradrag, når du sparer 

og får redusert skatten samtidig 
blir det fort penger av det. 

Spør en sparebank nå, det er tid 
for sparing med skattefradrag». 

BORG" SPAPCDAIIR 
SAMMENSLUTTET AV BORGUND SPAREBANK OG SKODJE OG VATNE SPAREBANK 

J 

16 



&ffinntørfilloften 
9r.alefunbi tagbtab 

industri factor a/s 
6001 ÅLESUND 



BRODR. AAKVIKAis 
ENTREPRENØRFORRETNING 

AUTORISERT : A. B. Cl. C2. 1)1. D2. 

TONIKA toneangivende i 
et levende musikkmiljø 
Når det er snakk om musikk — er Tonika alltid med. Tonika's forretninger 
er mer enn et sted man bare kan gjøre sine innkjøp. Musikkinteresserte 
medarbeidere, som selv er aktive utøvere, gir også råd og veiledning. Det 
er en del av Tonika-servicen. 

NB. Det lønner seg å be oss om tilbud før du gjør større innkjøp! 

UTVALG - TRADISJON - FAGFOLK 

a  • p 
—stedet for det aktive og levende musikkmiljø 

AVD. BERGEN 
	

AVD. OSLO: 
	

AVD HAMAR 
	

AVD. NARVIK 
Håkonsgt 24. Postboks 1125 

	
Youngsgt, 1. Postboks 8330 

	
Vangsveien 33, Postboks 184 

	
Kirkegt. 36. Postboks 287 

5001 Bergen 
	

Hammersborg. Oslo 1 
	

2301 Hamar 
	

8501 Narvik 
Tlf, (05) 21 47 59- 21 53 59 

	
Tlf . (02) 20 92 75 
	

Tlf (065) 23 412 
	

Tlf (082) 42 135 
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