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Formannen har ordet 

20 år er ingen stor alder, men når vi nå runder dette tallet, vil vi like- 
vel markere det, og jeg skal forsøke å gi en liten oversikt over korp- 
sets utvikling og virksomhet gjennom disse år. 

Opptakten ble gjort på et folkemøte på Vik skole den 27. oktober 
1962, etter initiativ av Nils Rye. På møtet ble det nedsatt et utvalg 
som skulle aroeiae med saken. Utvalget besto av Gunnar Eidsvik, 
Oddvin Hoff, Elias R. Myklebust, Norleif Myklebust og Rolf Mykle- 
bust. To dager senere konstituerte utvalget seg som det første sty- 
re, og til formann ble valgt Rolf Myklebust. 

En dør til dør aksjon ble igangsatt for å skaffe penger, og denne ak- 
sjonen gav meget godt resultat. Instrumenter ble innkjøpt og betalt 
kontant ved hjelp av de innsamlede 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 inte- 
resserte musikere meldte seg, derav 6 damer. Notekurs ble saft 
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. 

Ved årsskiftet 1964/65 gikk Elias R. Myklebust av som dirigent etter 
eget ønske. Han ble etterfulgt av Rolf Myklebust som ble korpsets 
dirigent frem til 1974. P.g.a. sitt arbeid som dirigent bad Rolf Mykle- 
bust seg fritatt fra vervet som styreformann. Dette ble respektert, og 
som ny formann ble valgt Jørgen Eidem Han ble etterfulgt av Johan 
Magne Eidem, som senere ble etterfulgt av undertegnede. 

I anledning av 10 års jubileumet i 1972 ble det anskaffet uniformer 
og fane, som tilsammen representerte et økonomisk løft på kr. 
20.000,-. Samtidig ble korpset innmeldt i Norges Musikkorps For- 
bund. Selve jubileet ble markert med en to dagers tilstelling på Vik 
skole den 25. og 26. november, hvor vi bl.a hadde besøk av musik- 
korpset EKKO fra Eidsnes. På festen ble Nils Rye utnevnt til æres- 
medlem, og de av medlemmene i vårt korps, som hadde vært med 
siden starten, ble tildelt en spesiell 10-års jubileumsmedalje. Fe- 
sten ble på alle måter vellykket. 



I juni 1973 deltok korpset på sitt første stevne i forbindelse med kret- 
sens 25 års jubileum i Kristiansund. 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 julekonsert på Årset bedehus, i de si- 
ste 7-8 år sammen med menighetskoret og barnekoret under sin 
felles dirigent Hadland. 

I 1972 arrangerte korpset en revykveld. Revyen ble en publikum- og 
kassasuksess, lignende arrangementer har blitt gjentatt stort sett 
hvert år siden, med fulle hus og stor jubel. Vi håper at disse arrange- 
menter kan bli oppfulgt i fremtiden. 

I 1974 ble Johan Grytten ansatt som dirigent, han ble etterfulgt av 
John Ivar Olsen, som var rekrutert fra våre egne rekker. Etter 2 år 
overtok Johan Grytten igjen som dirigent, i januar 1981 overtok Odd 
Fossum som er vår nåværende dirigent, han er også dirigent for 
øyas skolekorps. 

11975 tok korpset initiativet til å starte et skolekorps på øya. Etter en 
rekke møter og mye arbeid, er som vi vet skolekorpset en realitet, 
og feiret høsten 1981 5 års jubileum. Vårt håp da skolekorpset ble 
startet, var at det skulle lette rekrutteringen til vårt eget korps, nå er 
det blitt en realitet. Ellingsøy Hornmusikk har i år åtte medlemmer 
som spiller eller har spilt i skolekorpset. 

Økonomien har stort sett vert bra for korpset, men det koster mer og 
mer å drive et korps. Det kommunale tilskott som for en del år siden 
utgjorde ca. 35/40 % av de totale inntektene, er i dag redusert så de 
utgjør ca. 7/8 %. Så vi blir mer og mer avhengig av innsamlede mid- 
ler. En av våre viktigste inntektskilder er revyene som har vært ar- 
rangert3. Jeg vil rette en takk til de som har ofret så mye av sin fritid 
for å arrangere denne. Også i år har vi revy på programmet. 

Jeg vil takke de personer som gjennom disse tjue årene har ofret 
mye av sin fritid for korpset. En takk også til alle som har støttet oss 
med loddkjøp og annonsering gjennom disse år. 

HJERTELIG TAKK ALLE SAMMEN! 



NORDIC SUPPLY AS 
BREIVIKA, N-6010 SPJELKAVIK / AALESUND 
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Det spirer og gror 
i Bergen Bank . 

JON OG KÅRE STOKKE 
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NYE OG BRUKTE BILER 

Deler og utstyr for de fleste bilmerker 

Reparasjon 	Oppretting — Lakkering 

6010 Spjelkavik - Tlf. (071) 41 880 



Ikke bare fordi vi er 
største banken på Nord- 

vestlandet, men også fordi 
vi ser på støtte til kultur- 

arbeid innenfor idrett, foreninger 
og lag som en viktig del av vår virksomhet. 
Bruker du Sunnmørsbanken, er du også med på 
«laget» ,  

fik 

Sunnmørsbanken als 



JUBILEUMSHILSEN 

Ellingsøy Hornmusikk — musike- 
re, dirigent og styre — gratuleres 
med 20 års jubileet og takkes for 
fremragende innsats for korps- 
musikken og for godt og verdifullt 
kulturarbeid i byen gjennom alle 
disse årene. Amatørkorpsbeve- 
geisen i Ålesund har alltid vært en 
viktig kulturfaktor i byens kulturliv, 
og i dag blomstrer det frivillige 
musikkliv på en beundringsverdig 
måte. Takket være lang og oppof- 
rende innsats fra musikere og di- 
rigenter i kor, korps og orkestre er 
lokalmiljøene i vår by rike på kul- 
turtilbud til berikelse både for 
nærmiljøet og Ålesund by. 

Ellingsøy Hornmusikk's virksomhet er pulserende, og korpsets re- 
portoar er stort, det har bredde og kvalitet Det er et vel forberedt 
korps som i disse dager feirer sitt 20 års jubileum og innbyr til kre- 
vende og interessant jubileumskonsert 31. oktober. 

Å være musikker er et privilegium. Å dyrke musikken i et fellesskap i 
harmoni med andre mennesker gir glede og inspirasjon til økt kul- 
turell medvirkning og opplevelse, til sosialt samhold og til samfunn- 
snyttig innsats. 

Jeg ønsker Ellingsøy Hornmusikk til lykke med 20 års jubileet, kon- 
serten og årets populære revy i dagene 20. 	21. november. 

LYKKE TIL! 

Bjørn Slinning 
kultursjef 



AALESUNDS BUNKERSTASJON 
FERDIGBETONG - BLOKKSTEIN - HELLER 

BELEGNINGSTEIN - ELEMENTER 

Telefoner: 
Kontor 22 731 - Lager 25 740 - Ferdigbetong 22 734 

Postboks 147, 6001 Ålesund 

LINN SALTKRAN A.S 
POSTBOKS 147 - 6001 ÅLESUND 
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møbelforretning 

AsJiskentesBank 
KYSTENS BANK 



 

I.A141//////li 
	

SPERRE» 

 

 

81=112:10RENE 
	

SPERRE 
	

A•S 

 

    

 

AALESUND NORWAY 

  



Vi gratulerer 
Ellingsøy Hornmusikk 

med jubileet 

1 1111111101.51) 0 
1882 71aleruntis nagblab 	1982 

ten 

KLIPPFISKTØRKERI - FRYSERI & KJØLEANLEGG 
AGN OG IS 

N-6057 ELLINGSØY 



AS Norske Shell 70 år i Norge 

AiS Norske Shell 
Larsgården, Ålesund - Tlf. (071) 37 035 

Postboks 1055, 6001 Ålesund 

TRADISJON -UTVALG FAGFOLK 

INSTRUMENTER — Ti LBEHØR — NOTER — 

UNDERVISNINGSMATERIELL — REPARASJONSSERVICE 

OG MYE MER FINNER DU HOS 

KORPSSPESIALISTEN: 

tonika as 
OSLO 	BERGEN 

02. 20 92 75 	05. 21 47 59 

TRONDHEIM 	HAMAR 	ÅLESUND 
075. 33 791 	065. 23 412 	1 12071.22 



Per-Svein Bjørge 
formann 

ALTHORN 
I korpset fra 1962 

Harald Myklebust 
sekretær 

KORN ETT 
I korpset fra 1962 

Gunnar Sperre 
kasserer 

I korpset fra 1970 

Ove Alnes 
styremedlem 

TENOR 
I korpset fra 1971 

Marianne Viddal 
styremedlem 
ALTHORN 

I korpset fra 1977 

Asbjørn Tommassen 
ESS-BASS 

I korpset fra 1962 



John-Steinar Sivertsen 
KORNETT 

I korpset fra 1962 

Karl Bjørge 
TENOR 

I korpset fra 1962 

Johan-Magne Eidem 
BARYTON 

I korpset fra 1962 

Jorunn Hoff 
KLARINETT 

I korpset fra 1962 

Terje Valkvæ 
KORNETT 

I korpset fra 1971 

Olav Herland 
TENOR 

I korpset fra 1964 



Inge Sperre 
TROMMER 

I korpset fra 1974 

Anita Kristoffersen 
KORNETT 

I korpset fra 1974 

Bernt-Ove Slotsvik 
FANEBÆRER 

I korpset fra 1977 

Anne Grethe Standal 
BARYTON 

I korpset fra 1977 
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Frank Kerek 
TROMMER 

I korpset fra 1981 

Solveig Kaald 
ALTHORN 

I korpset fra 1980 
(spilt også tidligere) 



Tone Mette Lorgen 
KLARINETT 

I korpset fra 1980 

Kare Johnny Tommassen 
TROMMER 

I korpset fra 1980 
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Lise Bjørge 
KORNETT 

I korpset fra 1982 

Oddbjørn Longva 
B-BASS 

I korpset fra 1982 

Grethe Rongve 
KORNETT 

I korpset fra 1982 

Vidar Lorgen 
ALTHORN 

I korpset fra 1982 



Turid Tommassen 
KLARINETT 

I korpset fra 1981 

Dagfinn Bjorge 
KORNETT 

I korpset fra 1981 

Solfrid Hahjem 
TROMBONE 

I korpset fra 1980 

Sven- Are Opsahl 
ESS-BASS 

I korpset fra 1982 

L. NES 
Rådgivende ingeniør 

Tlf. 21 104 - 36 236 	Tollbugt. 8, 6000 Ålesund 

Vassverk - Kloakk - Betong - Husbygg - Kartlegging 



BASS 
TENOR 

Alt kan forsikres i 

TRYGD • NORDEN 
FORSIKRING 

HOVEDKONTOR ÅLESUND: KONGENSGT. 32 B, TLF.: (071) 22 828 



Hilsen fra 
Møre og Romsdal 
krets av 
Norges Musikkorps 
Forbund 

Det er en stor glede for meg å bringe hjertelige gratulasjoner til El- 
lingsøy Hornmusikk i anledning 20 års jubileet. I 20 år har korpset 
gledet mange tilhørere med sin musikk, og blitt en institusjon som 
folket på Ellingsøy kan være stolt av. 

Jeg vil takke de personer som startet korpset, takke for den innsats 
som jeg vet måtte til for å få det hele i gang. Korpset er nå kommet 
så langt at det er snakk om musikktradisjon. Det er derfor mitt håp at 
de som skai drive korpset videre forstår betydningen av å være po- 
sitivt med, slik at musikklivet på Ellingsøy vil blomstre videre. 

På vegne av Fylkesorganisasjonen vil jeg takke Ellingsøy Hornmu- 
sikk for innsatsen i janitsjarmusikkens tjeneste gjennom 20 år, og vi 
gleder oss over den aktiviteten som er i korpset! 

De beste ønsker for jubileet og lykke til med det videre arbeid, til 
gagn for musikklivet i distriktet. 

Med musikkhilsen 
Møre og Romsdal krets av N.M.F. 

Oddbjørn Øien 
formann 



STOKKE LANDHANDEL 
ELLINGSØY 

0. K. SØVIK 
DAGLIGVARER 

LORGJA - TLF. 36 237 

Nils Stokke & Sønner A/s 

SALTFISK - KLIPPFISK - Tørrfisk 

Myklebust og Slotsvik 
6057 Ellingsøy -Tlf. (071) 36 175 

Tilvirkere av 
SALTFISK og KLIPPFISK 



Mitt navn er Odd Fossum, og jeg er korpsets dirigent. Jeg tok over 
jobben etter Johan Grytten i februar -82, og har hatt en inspirerende 
tid sammen med korpset denne tiden. Ved siden av dirigerer jeg og- 
så Ellingsøy skolekorps. 

Musikk er en trivelig hobby. Selv hadde jeg et opphold på 8-9 år et- 
ter at jeg sluttet i skolekorpset på hjemstedet mitt i Oslo. 

Etter at vi flyttet til Hjelset i -74, ble jeg (noe motvillig) «dratt» inn i 
korpslivet i bygda, og da var det gjort. Jeg ble bitt av basillen og «al- 
vorlig smittet».  

Her på øya har jeg hatt en trivelig tid. Korpset har et sjeldent fint mil- 
jø, hvor smilet og latteren sitter løst. Ungdommene fra skolekorpset 
har glidd rett inn, og funnet seg til rette med en gang. 

Kort sagt: Jeg stortrives! 

Gratulerer med dagen. 

Odd Fossum 
dirigent 



IBJØRGE FISKEINDUSTRI A/S 
KLIPPFISK - TØRRFISK - SALTFISK - FERSKFISK 

6057 ELLINGSØY 

ODDVIN 13J0IRGE A/s 

FISH MANUFACTURERS AND EXPORTERS 

N-6057 ELLINGSØY 

KONRAD BJØRGE 
FISKETILVIRKERE 

ELLINGSØY 

Taftesund Klippfisktorkeri AM 
Saltfisk - Klippfisk - Tørrfisk 

Tlf. (071) 36 069 



Bilde av revygjengen 

Som dere ser er revygjengen i sving med forberedelsene til jubi- 
leumsrevyen 1982 som går av stabelen lørdag 20. og søndag 21. 
november. 

Det har alltid vært gledelig stor oppslutning om revyene våre, så vi 
har derfor i år valgt å sette opp to forestillinger. Dette har vi gjort for 
at publikum skal få sitte godt, og se bedre. 

Vi røper ikke noe av programmet, men det anbefales at små og 
store trimmer lattermusklene. 

VEL MØTT! 



.SPERRE 

BRØDR. AARSETH 
FISKEFORRETNING 

ELLINGSØY 



I anledning revyen er det satt sammen et revyorkester. På bildet ser 
vi Harald Sperre, Arne Nøstdahl, Vidar Røren og Kåre Årseth. 
Dessutem består orkesteret av Kåre Johnny Tommassen og Gro 
Hoffseide. Dette er en sporty gjeng som har stillt opp på kort varsel, 
og det loves mye fin sang og musikk. 

Publikum skal også få anledning til å bruke sangstemmene sine. 



Mathias Bjorge & Sønn A/s 
Ferskfisk - Tørrfisk - Saltfisk - Klippfisk 

6057 Ellingsøy - TIL 36 068 - 36 066 

I vårt sportssenter Røysegt. 1, finner 
du det store vareutvalg. 

Joh. Johannessen A/s 
SYKKEL - SPORT - VÅPEN 

Telefon 21 475 - Ålesund 



SKJØNBERG DAGLIGVARE 
6057 Ellingsøy 

KOMMISJONÆR FOR NORSK TIPPING 

Tlf. 36 149 

ELLINGSØY 
FERJE- OG BILLAG Ais 



J.WEIBERG GULLIK SEN 
6000 	ÅLESUND 	TOLIBUGAIA 	6 

 

VOLVO 
PENTA 

ex ert 
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BJØRGE & AARSETH A.S 
Omsetning av: 

KLIPPFISK SALTFISK --FERSKFISK SILD 

FRYSERI OG KJØLELAGER 

KLIPPFISKTØRKERI 

Karl K. Bjørge & Sønner 
Tilvirkning av ferskfisk - saltfisk - klippfisk 

6057 ELLINGSØY 
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