
1

Frøydis Bjerke - CPI

From: Per Clasén [per@clasen.no]
Sent: 14. mai 2008 11:47
To: info@oslojanitsjar.no
Subject: 17. mai-program 2008 til informasjon.

17. mai-program 2008 
 
Oppmøte i Agmund Bolts vei/Tvetenveien, vis a via Bryn Brannstasjon. 
 
Oppstilling senest kl 7.15!  
Detaljer er som tidligere år, og de fleste av medlemmene er inneforstått med disse. 
 
Flaggheising på to steder i Agmund Bolts vei.  
Flaggheising på Ulven med flaggheisere til stede – kl 8.00 presis.  
(Tidligere år har speidere tatt flaggheisingen, men etter uteblivelse i -07, lovet ansvarlig i borettslaget andre 
krefter.) 
 
Buss (i år Netbuss) fra hjørnet av innkjørselen til Ulven kirke, ved krysset Karl Staaffs vei/Teisenveien, til 
Gamlebyen gravlund i Ekebergveien, rett ovenfor Oslogate ved Gamlebyen kirke. 
 
Samtidig med overstående(møte kl 07.45) er en liten gruppe (4-5 stk etter avtale) engasjert til flaggheising 

på Stovner i Stovnerhøgda borettslag som vanlig. Peer Lohne er kontakten vår.  

Klokka 08.00 setter vi i gang ved den vanlige flaggstang. Flaggsignal, Ja vi elsker og Gud signe. 

Her er det på forhånd bestemt hvem som skal inngå i gruppen. (Peer L. er kontakten i borettslaget).  
 
Gruppen møter resten av korpset ved Gamlebyen gravlund, innen kl. 08.20.  
Spilling på Oslo Hospital er de siste årene sløyfet. 
 
Kl. 8.30 spiller vi ved Christian Magnus Falsens grav (I 1814, som ung jurist, hadde han stor innflytelse på 
utforming  av Grunnloven og derfor går under tilnavnet Grunnlovens far.) 
Avspilling av Nasjonalsangen og Fedrelandssalmen. 
 
Buss til St. Halvardhjemmet i St. Halvards gate.  Ca kl 9.00 spiller vi for beboerne der. 
 
Ultrakort pause med muligheter til bl.a. WC/røyk, før vi igjen entrer bussen og derfra setter nesa mot 
sentrum. Vi tar bussen i retning Akershus festningsplass. Bussen kjører så langt mot målet som det er 
praktisk mulig, og vi går derfra inn på Festningen. Oppstilling der så raskt som mulig. Vi kan komme inn 
fra Grev Wedels plass eller Akershusstranda.  
 
Togspill i år vil bli for to skoler!  
Ullevålsveien Skole har nr. 14 fra festningsplassen. (Oppstillingsplass 2g.)  
Vi må være på plass foran skolen kl 10.00.   
Etter planen vil vi være ca kl. 11 på Rådhusplassen, i flg. 17.mai-komiteen.  
Korpset må snarest komme seg til Youngstorget til kl 1130 (hvis ankomst er etter planen) 
  
Vahl Skole, som nr  99 (oppstillingsplass nr 33), går ut fra Youngstorget ca kl. 1130-1145,  
iflg. 17.mai-komiteen. Forsinkelser forekommer, og vil forplante seg utover i toget. 
 
Etter toget er det liten tid før korpset skal spille kl 1300 for losjen Druidene i Parkveien, bak Slottet. 
Vanligvis byr de på mineralvann. Her er det også tilgang til WC. 
 
 - Korpset løses opp når endt oppdrag! 


