
Årsmelding Sømna Hornmusikk 2021– Nok et anderledesår. 
Sømna hornmusikk hadde pr 31.12 2021 26 medlemmer. 23 aktive musikere, 1 dirigent og 2 
medlemmer uten instrument. 

Styret har bestått av: 

Leder:   Tove Buskerud 

nestleder: Edvin Olsen 
sekretær: Randi Wold 
kasserer: Mariann W. Grude 
notesjef: Bjørn Ellingsen, 
styremedlem:  Irene Ø. Nordal 

Varamedlemmer: Heidi Ellingsen, Heidi Slåttøy, Arne Gunnar Davidsen. 

Marit Holt Sund er ikke i styret, men har fremdeles hatt ansvar for uniformer og instrument, 
noe hun har full kontroll på. 

Det er avholdt 7 styremøter og behandlet 32 saker, de fleste digitalt på Messenger 

I tillegg er det avholdt et medlemsmøte på Logopedisk senter. Der ble alle informert om 
prosessen så langt og huset ble test-spiltJ 

 

Om 2020 var et spesielt år for Sømna Hornmusikk, med lite spilling, øvelser og treffpunkt 
skulle det etter hvert vise seg at 2021 ble vel så vanskelig. 

 

Da jeg tok over som leder etter årsmøtet 2021 ble det fort tatt kontakt med 
kommuneoverlegen om hvilke muligheter som fantes for øvelser. 

Og det var lenge INGEN. 

Vi satt hjemme og fikk ikke lov til å holde på med det vi liker best, nemlig det å spille i 
gruppe, dvs for oss i Sømna Hornmusikk. 

Men selv om vi ikke fikk lov å øve skjedde det andre ting av interesse for hornmusikken i 
mars. 

Da ble vi hasteinnkalt til et møte med kommuneledelsen og ordfører mtp kjøp av Logopedisk 
senter sammen med Sømna aktivitetssenter. 

Jeg fikk med seg Irene Øvregård Nordal på dette møte, noe som i ettertid viste seg å være 
veldig lurt. 

Irene er en racer på å skrive søknader og lage gode prosjekt beskrivelser. 

Sammen med 2 fra Sømna aktivitetssenter, Liv Julie Wågan og Kristin Ditlefsen Wågan, 
dannet vi et styre som har det klingende navnet Sømna kulturskaperi. 

For Sømna Hornmusik er Edvin Olsen vara i styret for Kulturskaperiet. 



Vi har fått en lovnad på å kjøpe huset for 1 million kroner. 

Vi har pr i dag fått tildelt 1,1 mill i prosjektmidler. Nå venter vi på avgjørelse rundt 
tippemidler ut på våren. 

Det har vært møter med kommunen flere ganger, samt at styre i Kulturskaperiet har hatt sine 
egne møter. 

Vi er ikke helt i mål, men regner med at det i løpet av våren 2022 blir avholdt ekstraordinære 
årsmøter i begge foreninger som skal avgjøre om det blir kjøp eller ikke. 

Spennende tider er det i iallfall. 

 

Men tilbake til det musikalske. 

Da det nærmet seg 17.mai fikk vi lov til å øve inne på allbrukshallen på Berg, alternativt ute. 

Vi øvde ute sammen med skolekorpset, så hadde vi 2 små innendørs øvelser. 

Da følte vi oss klar for 17.mai. 

En kort og hektisk sesong. Vi deltok bare på det offisielle arrangementet til Sømna kommune. 
Vi spilte i Sømnesåsen, ved Sømna omsorgssenter og så sto vi ved Vik skole da bilkortesjen 
passerte og ga de litt musikk på veien. 

Rett etter 17.mai døde mangeårig medlem Arve Opsjøen. Vi spilte en egen mars for han 
17.mai og de fleste av oss fikk vekslet noen ord med han. 

Pga av Corona-restriksjoner deltok vi ikke i begravelsen, men vi ordnet med bårekrans. 

Og fra Arve selv har vi arvet alle hans instrumenter. 

 

Så tok vi ferie. 

Gjennom sommeren ble det opprettet og holdt kontakt med Vega hornmusikk. Vi ønsket oss 
en tur til Vega med et mulig samarbeid. 

Og en ny start etter nedstenging. 

Og det ble det. 

4.-6.september ble det bobil-og hotelcamp hos Heidi Slåttøy og Rune Eidem på Eidem. Stor 
takk til dem for gjestfrihet 

Vi lærer aldri så vi gjorde ting litt i feil rekkefølge. Først fest og så en lang øvingsdag dagen 
derpå. 

Med ny påfølgende fest på samfunnshuset på Vega. Der tok Nils Gullvåg imot og serverte 
begge korps nydelig fiskesuppe.  

Men vi opplevde dette som positivt og et fremtidig samarbeid med Vega hornmusikk er 
forhåpentligvis etablert. 



I spetember fikk vi også være med på den offisielle åpningen av Luftslottet på Stein. En flott 
gapahuk som er satt opp for at alle skal kunne bruke og besøke den.  

Fanfare fra Sømna Hornmusikk markerte åpningen. 

Vi kom i gang med øvelser på Sandvåg, Norge åpnet opp og vi kunne gjennomføre 
Sømnamessa uten andre restriksjoner enn litt avstand og håndsprit. 

Helt utrolig at vi fikk det til, takk til komiteen som torde la det stå til. Det trengte hele 
Sømnasamfunnet. 

Komiteen i 2021 besto av Kirsten Hauglund, Randi Wold, Irene Ø Nordal og Marian W 
Grude. 

Og vi fikk spille 2 små etterlengtede konserter. StasJ 

Så startet vi opp med øvelser til julekonsert. Vi hadde helgeseminar 26.-28.november, som 
også innbefattet spilling ved tenning av julegraner både på Berg og Vik. 

Lørdagskvelden bars det til Ginas kro på Vennesund for julebord. Konklusjonen var vel at vi 
har det mest artig når vi kan slå ut håret i eget hus. 

Men maten var god. 

Så ble det 7.desember og Korona restriksjonene sto i kø igjen.  9.desember tok 
julekonsertgruppa den tunge avgjørelsen og utsette julekonserten til over nyåret. Det skulle 
vise seg å være riktig for restriksjonene ble enda strengere bare noen dager senere. 

Skikkelig nedtur, men noen fant glede i å få spille utenfor begge Coop-butikkene siste lørdag 
før jul. 

Lite publikum, men spillegleden var på topp. 

17.januar startet vi endelig opp med øvelser igjen og spille-og gjensynsgleden er stor. 

Vi tar sjansen og arrangerer vår utsatte julekonsert lørdag 19.mars i Sømna kirke. 

Da har den fått tittel En musikalsk reise fra Vinter til Vår. 

Da takker leder på vegne av hele styret at medlemmene ikke har gitt opp, men kommer på 
øvelsene igjen. 

Og jeg håper at neste årsmelding kan fortelle om et riktig så aktivt musikalsk år. 

 

For styret i Sømna Hornmusikk 

Tove Buskerud, leder 

 
Berg 11.februar 2022. 


