
2020 og 2021: De to «uårene» 
 

I mars 2020 slo Korona- epidemien til og forsøkte å lamme 
virksomheten vår. Forsøket var bare delvis vellykket. Likevel 
tar vi like godt og oppsummerer de to årene i ett. Stikkordene 
er jo de samme: Smittevern, nedstenging, meter’n, 
gjenåpning, gjenstenging, munnbind, Zoom-øvinger og 
avlysninger. Men det at Stasen klarte å holde fellesskapet og 
mye av aktiviteten oppe i disse årene sier også litt om 
samholdet og styrken i korpset. Når vi ser tilbake og teller opp 
er det forbausende hvor mye arrangementer og spillinger vi 
tross alt fikk gjennomført. 

Allerede påsken 
2020 forsøkte vi 
oss med 
«påskegerilja i 
henhold til 

smittevernreglene» med meter’n i avstand og max fem deltakere. Så 
kom vi i gang med et par Zoom-øvelser før vi kunne holde uteøvelser 
med passende avstand. Annonserte arrangement var ikke lov, men 
Stasen fant den gode løsning å gjennomføre 17. mai marsjering i 
strøket med hemmelig rute! Etter sommerferien 2020 kunne vi holde 
vanlige øvelser innendørs igjen, men stadig med god avstand. Det 

holdt til midten av november, da vi igjen måtte ty til Zoom. Årsmøtet 2021 ble holdt digitalt og vi holdt på med 
Zoom-øvelser hele vinteren fram til vi i begynnelsen av mai kunne ha uteøvelser i skolegården igjen. Det må sies 
at dirigent Solveig fikk et ganske godt grep på Zoom-
øvelsene etter hvert med utsendte noter, teoristoff og 
YouTube-klipp for aktuelle øvelser. Men likevel, det var 
ikke så motiverende å sitte hver for seg. Tross dette klarte 
vi å holde et rimelig bra oppmøte. Fra høsten 2021 kom vi 
i gang med vanlige inneøvelser på skolen igjen. 
 
2020: Vi gjennomførte 18 spilleoppdrag, inkludert 17. mai, 
i 2020 hvorav 7 var betalte (i 2019 var tallene henholdsvis 
20 og 9) Vi arrangerte en konsert i 2020, høstkonsert i 
Ullern kirke med norske musikalmelodier Det ble også 
korpstur til Sandefjord med innlagte konserter. 
Stasministeren oppsummerte 2020 i en artikkel i 
historielagets tidsskrift med tittelen «Korps i et Korona-år – er det mulig». Og mulig var det! 
 

2021: Vi gjennomførte 19 
spilleoppdrag inkludert 17. 
mai, hvorav 11 var betalte. 
Vi holdt konsert i 
Musikkpaviljongen på Karl 
Johan 25. august, deltok 
på Lionskonsert i Ullern 
kirke 17. oktober, 
arrangerte høstkonsert 
(storbandmusikk med 
Majken Christiansen) i 
Ullern kirke 23. oktober og 
holdt konsert på 
Ullerntunet 1. desember. 
Dessuten gjennomførte vi 

en fin sommertur til Aspelins på Tjøme. 
 

Per 31.12.2019 hadde vi 40 medlemmer og sannelig hadde vi ikke like mange den 31.12 2021 også! 
(Men vi hadde vært oppe i 43 ved slutten av 2020.) 

Korona-øvingene er kanskje det mest typiske for disse 
årene, men likevel var det utrolig mye vi fikk gjennomført 

av konserter og spilleoppdrag. 

Påskemorgenstunt ved sykehjemmet 

Det skal mer enn en pandemi til å stoppe Stasens 
julespillinger. I 2020 og 21 fikk vi en ny arena i tillegg til CC 

Vest: Nemlig Harbitz torg. 
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