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Tid for krabbeklo

Foreningens årlige skalldyraften arrangeres på
Skansen fredag 1. november kl. 19.00. Også i
år dekker vi bordet med et rikt utvalg av havets
delikatesser, og selvsagt også med alternativer
til dem som ikke er så glad i skalldyr.
Prisen for festligheten er satt til kr. 200.-, og
som vanlig vi det være bar med drikke til kostpris.
Som vanlig gjelder førstemann til mølla prinsippet så ikke vent med å melde deg på til
Vidar Staalesen
tlf/sms: 45 100 643
e-post: vidar.staalesen@gmail.com

Øverste bilde: Fullt hus, god stemning og som
vanlig utsøkt mat sist det ble servert skalldyr i
brannstasjonen på Skansen.
Nederste bilde: Bryggesjauerne fra Dokkeskjerskaien underholdt i fjor. Om de dukker opp i år
også får du vite om du også dukker opp.

Korpset har fått ny sjef

Skansens Bataljon har avholdt sjefsvalg og Johan
Cruys Magnus er valgt til å lede Skansens i 2014.
Vi gratulerer Johan med valget og ønsker samtidig
avtroppende sjef Fredrik Tveitnes velkommen over
i gamlekarenes rekker.
Johan er 17 år gammel og går på Langhaugen
videregående skole. Han er klar for sin niende sesong som skansegutt, og han har vært både soldat, underoffiser og offiser får han nå tar steget
helt ut som Skansens Bataljons ubestridte leder.
Resten av rådet 2014 er også valgt. Besøk korpsets hjemmeside på www.skansegutten.no for fullt
valgresultat og presentasjon av de nye offiserene.
Vi ønsker Johan og rådet lykke til med sesongforberedelsene.

Slår seg sammen

Lørdag 24. mai 2014 avholdes igjen Buekorpsenes
Dag. Da skal vi gamlekarer marsjere sammen med
vår kjære Skansens Bataljon, og vi ønsker å vise
oss fra vår beste side. Styret jobber med å få kjøpt
inn nye svarte regnfrakker slik at vi skal ha til alle
gamlekarer på linje.
Vi starter også opp med slagertreninger for gamlekarene. Disse vil bli avholdt hver onsdag kl. 18.00
samtidig med guttenes slagertreninger. Vi håper
alle gamlekar-slagere vil delta på disse slik at vi kan
slå som én mann på Buekorpsenes Dag. Dette
blir også en mulighet til å møte dagens slagere,
og mange av disse ser frem til å slå sammen med
gamlekarene.
I 2014 er det 40 år siden Geir Nygård var siste
skansegutt som vant slagerkonkurransen på Buekorpsenes Dag. Med hjelp fra gamlekarene er det
kanskje vår tur igjen denne gangen?
Bilde øverst: Gamlekarer og aktive i vennskapelig duell i skansesvingene på Buekorpsenes Dag
2010. Nå skal de øve sammen hver ønsdag frem til
neste trommeslagerkonkurranse.
Bilde nederst: Vinnerne av trommeslagerkonkurransen på Buekorpsenes Dag 1970. Korpsene
stilte hver med tre mann. Vinnerne ble, fra venstre:
Geir Nordnes, Leif Magnus Jensen og Jan Pedersen.
Sydnæs Bataljon
kan du følge på Facebook. De har blant annet en
åpen side som oppdateres hyppig. Her får du et
innblikk i hva som rører seg på Dokken. Blant annet møtes gamlekarene til slagertrening en gang i
uken.

Helteborgorden
Sydnes Bataljon ved sjef Leif Erik Johansen mottok Skansens Bataljons høyeste utmerkelse, Helteborgordenet, da korpset feiret sitt 150 års jubileum 8. juni 2013. Sydnæs Bataljon er det tredje
https://www.facebook.com/pages/Sydnæs-Bataljons- buekorpset som får utmerkelsen.
venner/312393238134?hc_location=timeline

Brushytten
hadde nylig en samling for alle frivillige der de inviterte alle på middag i Finnegårdsstuene. Det var
en svært vellykket kveld med nesten halvparten av
de frivillige på vaktlagene. Neste år hadde det vært
kjekt å ha med enda flere på denne årlige samlingen. Vi trenger fortsatt flere frivillige til et par vakter
i året.
Oppussing
Andre etasje i brannstasjonen skal pusses opp de
nærmeste ukene. Om du kunne tenke deg å gi en
håndsrekking er du hjertelig velkommen. Ta kontakt
med Vidar Staalesen eller noen i styret.

Følg oss på Facebook - Trykk LIKER i dag
www.facebook.com/skansegutten
www.facebook.com/Brushytten

