
2008: Dusjlaget, Jønköping og film med Ingeborg Moreus Hanssen 
 
Vår nye dirigent, Stian Omenås, som begynte i 2006, forteller at han nå etter et par år begynner å bli varm i trøya og at 
Stasen blitt en del av hans musikalske tilværelse. Kjemien med Stasen er fin, både musikalsk og sosialt. 

I 2008 var det hovedprosjektene som kirkekonserten med Dusjlaget 6. april og Filmkonserten som blir stående som 

høydepunktene. Begge godt gjennomført og med en fin ramme og et stort og fint publikum, ifølge dirigenten. Film og 

Ingeborg Moreus Hansen var i det hele tatt en viktig ting dette året. Vi spilte på 70-årsdagen hennes 23. september utenfor 

Litteraturhuset (betalt oppdrag var det til og med) og hun deltok på vår filmkonsert i Stabekk kino 7. november sammen 

med Eva Katrine Hernes. 

Andre betalte oppdrag var morgenspilling på Esso, spilling ved Majorstuen skoles 100-årsjbileum, spilling foran rådhuset 

for en internasjonal kongress av bibliotekarer og bursdagsspilling på Årvoll gård. 

8. mars ble en stor dag med spilling i Holmenkollen, årsmøte og etterfølgende fest på Sollerudstranda skole. 

Vinterseminaret i januar var på Kongsberg. 

Noen fakta fra 2008 
Ved slutten av året var vi 40 aktivt spillende. Med 2 permitterte, 1 dirigent, en tamburmajor og en fanebærer var vi i alt 45 

medlemmer i Stasen. Vi hadde 19 utespillinger, derav 10 betalte. Kjell Thygesen var stasminister for første gang. Vi øvde 

på Bestums skole, som dette året stort sett var en byggeplass. 

«Stasen vokser på de fleste områder, som antall medlemmer, musikalsk nivå og gjennomsnittalderen på de spillende. 
Så da er vel alt som det skal være og bør være.» 

Stian Omenås 
 

 
Stian nyter sin musikalske…..       Lite tyder på samarbeidsproblemer mellom stasminister  På vei til fest   

tilværelse                                         Kjell og visestasminister Line 

 

Knut spiller Pippi for et svensk publikum       Geriljaleder Arne planlegger 2009 



2009: Bad Bramstedt, musikal-konsert og åpning av Lysaker stasjon 
 
Stasen fortsetter å øke litt i medlemstall og dirigenten er stadig fornøyd med utviklingen. Klangen blir fyldigere, og 
spillegleden er tydelig. Det har vært omtrent lik aktivitet som i fjor. Stasen hadde 20 utespillinger inkl. 17. mai. Derav 

7 betalte. Året før var tallet henholdsvis 19 og 10. Vi 
deltok på eller arrangerte 7 konserter + Bad Bramstedt. 
Vi holdt konsert på Lier asylmottak, deltok på filmkonsert 
hos Torshov janitsjar, Veterankorpskonsert, Lilleaker 
Music Events, Lionskonsert og Julekonsert, men høyde-
punktet var Musical-konserten på Stabekk 21. nov. med 
diverse solister. Dessuten hilste vi første tog på nye 
Lysaker stasjon velkommen kl. 05:26 den 3. august (Se 
bildet til venstre). Det er også blitt tradisjon at vi spiller 
ved avslutningen for både Ullern og Nissen skoler. 
 
17. mai var det morgenspilling i strøket og frokost hos 
stasminister Kjell, deretter spilte vi en runde i byen for 
Ris skole. Vi var i Maridalen og hjalp skolen der, og om 

ettermiddagen spilte vi for Silurveien sykehjem, Ullernåsen seniorhjem og for Radiumhospitalet. Denne etter-
middagsspillingen 17. mai er også blitt et fast innslag. Likedan «Ja vi elsker» ved Monolitten kl 21:00 midterste 
onsdag i august. 
 
Sommerturen gikk nok en gang til Bad Bramstedt, som vanlig en vellykket tur der vi spilte flere konserter, deltok og 
spilte i den store byparaden og gjennomførtediverse geriljainnslag. Reisen startet med båt til Frederikshavn med 
fra Oslo til Frederikshavn om kvelden. Her bryter vi inn i båtens oppsatte program og spille Anchors Away ved 
avgang. På bussen fra Frederikshavn til Bad Bramstedt var det, til dirigentens store fortvilelse, også spilling. 
 

Noen fakta fra 2009 
Vi var 43 aktive spillende ved utgangen av året, en økning på tre fra året før. Kjell Thygesen var stasminister. Det 
nye bygget på Bestum skole var stadig under bygging, så øvingene forgikk fortsatt på en byggeplass. 
Musikkseminaret foregikk på Kongsberg i år også. Turid Mæhlum, rektor på Bestum skole fra 2002 ble vårt første 
æresmedlem dette året – for sin store entusiasme for Stasen og godt samarbeid gjennom årene. 
 



2010: Sæby, Kollen, diverse åpninger og spilling for Oslo bystyre 
 
Stasen hadde 27 utespillinger inkludert 17. mai og to geriljaspillinger i 2010. Av 
disse var 11 betalte oppdrag. I 2010 var tallet henholdsvis 20 og 7. Vi deltok på 
eller arrangerte 7 konserter: Smestad sykehjem, veterankorpskonsert, hage-
konsert hos Ingvild og Stig, Lilleaker Music Event, Lionskonsert, vår egen ”Fra 
klassisk til jazz” i kulturhuset Stabekk kino samt den faste julekonserten i Ullern 
kirke. I tillegg spilte vi flere konserter under årets sommertur til Sæby. 
 
Vi spilte ved mange åpninger dette året: Morgenspill ved den uoffisielle åpningen 
av Bestum skole (6.april), åpning av Fådpassasjen (Lysakerelven, 11. mai), den 
offisielle åpningen av Bestum skole (10, juni) og åpning av Bjørnsletta stasjon 
(17. august). Spilling for Oslo bystyre og ansatte 15. desember ble en fin av-
slutning på en lang konsertsesong. Fint vær og stor stemning var det også under 
vår etter hvert faste spilling i Kollen. 
 

17. mai 2010 startet med frokost og spill på taket hos Kjell. Deretter 
ble det en runde i det lokale 17. maitoget sammen med Bestum 
skoles musikkorps, før vi stolte og flotte marsjerte foran Ris skole i 
byen. Om ettermiddagen spilte vi for Silurveien sykehjem, Ullern-
åsen seniorhjem og Radiumhospitalet. Dirigenten feirer sitt 5-
årsjubileum med oss og mener vi stadig vekk leverer over evne. 
Han ville imidlertid følt seg roligere hvis evnene ble styrket 
ytterligere ved hjelp av større disiplin i hjemmeøvingen. 
 
Våre gule gensere ble byttet ut med hvite, med trumpet på ryggen 
og Stasen-logo på forsiden. 
 
Vår sommertur gikk til Sæby, med tradisjonelle aktiviteter. 
 

Noen fakta fra 2010 
43 aktive spillende ved utgangen av året, med permittert, dirigent, fanebærer og tamburmajor er vi i alt 47. Til 
sammen har vi hatt ca 105 arrangerte felles øvingstimer i 2010. Øvelsene har vært i aktivitetssalen, Bestum skole. 
I perioden mars/april flyttet vi øvelsene til Ris ungdomsskole på grunn av byggeaktivitet på Bestum. Kjell Thygesen 
var stadig stasminister. 
 

 
Marit Bjørgen og de andre løperne ble fort skremt videre mot mål av vårt drivende spill, ledet av vikardirigent Gunnar. 

Hagespilling hos Aspelins 



2011: Staverntur og kjærlighetskonsert 
 

Stasen hadde 29 spilleoppdrag inkludert 17. mai og to geriljaspillinger i 2011. 
Av disse var 11 betalte oppdrag. Vi deltok på eller arrangerte 8 konserter i 
2011; Vårkonsert med ÅsenBlåsen, Veterankorpskonsert, Sommerkonsert 
Vækerø Gård, Hagekonsert hos Ingvild og Stig, Lilleaker Music Event, Lions-
konsert, Kjærlighetskonsert og Julekonsert. I tillegg spilte vi flere konserter 
under årets glimrende sommertur til Stavern for et stort publikum og med gode 
tilbakemeldinger. 
 
Men høydepunktet kom nok i Ullern Kirke med vår fantastiske "Kjærlighets-
konsert". En fullpakket forestilling med flott 
gjennomført musikalsk program, strålende 
solister, en fullsatt kirke i en vakker inn-
pakning med utlevering av hjerter, med 
mer. «Profesjonelt og storartet», meldte 
dirigent Stian. 
 
Ellers kan vi nevne to dagers VM-spill i Kollen, festspill ved utdeling av 

Lysakerelvprisen, spill ved veteranbil-utstilling i Bestum vel, spill under Holmenkollstafetten ved Ullevål sykehus, 
jubileumsspill ved Ullern gård, spill ved markedsdagen og 90-årsjubileum, Bestum skole, spill ved valgdagen og 
bryllupsspill på Lysebu. I tillegg til våre 17.-mai aktiviteter, der vi gikk for både Bestum og Ris skoler. Mona D, Bente 
O og Bente G rundet 10-år dette året – og ble behørig bespilt. Årsmøtet var i Drøbak. 
 

Dette er nok litt av Stasens hemmelighet og en dirigents store drøm - et orkester som spiller riktige 
noter og MED hjertet. Alle våre noter er kanskje ikke alltid på plass, men hjertet er der! 

Stian 

 

 
 

Stavernturen var både musikalsk og 
 sosialt vellykket 



2012: 25-årsjubileum og Bad Bramstedt 
 

 
Den rosa jubileunmsgjengen 

 

I Stasens jubileumsår hadde vi hele 28 «Stasenstunt», et ord vi bare brukte dette året, og som 
omfatter alt fra jubileumsspillinger venner og slektninger av «Stasere» til uinviterte opptrinn ved 
ulike arrangement, spontan spilling av Gammel jegermarsj på Lilleakerbanen til et «de luxe»-
stunt der vi spilte sammen med Stavern Agnes i musikkpaviljongen på Karl-Johan. Foruten 
disse gjennomførte vi 31 spilleoppdrag (14 betalte) inkludert 17. mai og to geriljaspillinger. Vi 
deltok på eller arrangerte 6 konserter i 2012: Lilleaker Music Event, Veterankorpskonsert, 
Hagekonsert hos Ingvild og Stig, Lionskonsert, Jubileumskonsert og Julekonsert. Totalt 65 
spillinger + faste øvelser og seminar. I tillegg holdt vi flere flotte konserter under vår sommertur 
til Bad Bramstedt i juni og gav ut en egen jubileums-CD. Med andre ord må 25 – jubileumsåret 
ha vært det mest aktive til da.  

 
Kjell Thygesen ble takket for sine hittil 5 år som stasminister i jubileumsåret. Kjell hadde en frisk, fin og uredd 
tilnærming til hvem Stasen er og skal være, ble det sagt i talen under jubileumsfeiringen, som også trakk fram at: 
 

 "Ingen begivenhet er for liten, eller for stor for Stasen. Dette er et fint 
utgangspunkt for å glede med musikk, både i store og små 

sammenhenger». 




