
        
 

   

Informasjon til medlemmer av Skanseguttenes forening 
 

Skansens Bataljon er nå godt i gang med sin 157. sesong. Program for årets sesong finnes på 
korpsets nettside www.skansegutten.no  
 
Skanseguttenes forening har i år flere høydepunkter å se frem til i måneden som kommer.  Vi håper 
å se deg på Skansen i mai. 
 
6. mai- 6. august.  Buekorpsutstillingen Fremad marsj  i Bryggen Museum.  Her er temaet buekorps i 
hele Norge.  Mer informasjon og åpningstider finnes på museets nettside.  www.bymuseet.no 
 
10.mai  Slagertrening for gamlekarer kl.19:00.  Vi varmer opp til stiftelsesdagen 22.mai.   
 
17.mai.  Husstyret inviterer til tradisjonell frokost på Skansen.  Årets bordsetning tar til straks etter 
salutten fra Skansen kl 07.00, og gjestene kan da i ro og mak innta byens flotteste 17.mai- frokost 
fram til korpset stiller på linje kl.08:45.  På dette tidspunkt marsjerer korpset fra Skansen, og tiden 
vil være moden for å følge de stramme skansegutter gjennom Bergens gater.  Pris pr.person kr.150,- 
(kr.80,- for barn under 15 år).  Påmelding til : utleie@skansegutten.no  
 

22.mai  Stiftelsesdagen.  Felles marsj i strøket for korpset og alle gamlekarer.  Da mange kommer 

rett fra jobb denne dagen inviterer vi til mat i leiligheten fra kl.16:15.  Her blir det masse god mat, en 
liten buekorps prat og kanskje vi får sett en film også. Det er mulig å bytte klær i brannstasjonen for 
de som kommer rett fra jobb.    
Deretter vil vi markere 157.års dagen med felles marsj i strøket sammen med korpset.  Styret 
spanderer maten, ingen inngangspenger. 
 
Programmet for dagen blir : 
Kl.16:00  Korpset stiller på linje. Korpset feirer dagen på Peppes Pizza. 

Kl.16:15  Bespisning i leiligheten for alle gamlekarer.  Mat, drikke og kaffe. 

Kl.18:00  Gamlekarer stiller med trommer og faner i Fjellgaten.  Vi møter korpset og går strøket 
sammen. 
Kl.19:00 Parade for fanene.  Etter paraden fortsetter vi sosial samling for gamlekarer i leiligheten. 
  

som VELKOMMEN PÅ SKANSEN I MAIme 
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