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ÅRSBERETNING 2008 
 
 
 
Medlemmer 
Skiensfjordens Trekkspillklubb hadde pr. høsten 2008 14 aktive medlemmer, inkludert 3 
elever fra Kulturskolen, og 33 passive medlemmer.  
Skiensfjordens Trekkspillklubb ble i fjor en samspillgruppe under kulturskolen.  
 
 
Møter 
Det ble avholdt styremøte 19.august 2008 der den økonomiske statusen ble diskutert, 
arrangemanget på Bakkestranda ble evaluert samt aktiviteter for resten av året. Sammendrag 
fra dette finnes i eget referat. 
Det ble videre avholdt medlemsmøte tirsdag 16. desember i forbindelse med klubbens 
juleavslutning sammen med kulturskolen.  
 
 
Øvelser 
Øvelsene holdes i Skien Kulturskoles lokaler i Ibsenhuset hver tirsdag fra kl. 19-21.30. 
 
 
Foajekonsert i Ibsenhuset 
Det ble avholdt foajékonsert i Ibsenhuset lørdag 12. Januar sammen med et kor fra Kragerø. 
 
 
Trekkspillseminar 
Mange av klubbens medlemmer deltok på NTL Telemark krets sitt trekkspillseminar på 
Nordsjø Hotell i januarmåned. Seminaret er en årlig hendelse, og i tillegg til et godt faglig 
program, bidrar seminaret til å styrke det gode sosiale miljøet i klubben og blant trekkspillere 
i regionen generelt. 
 
 
DM 2008 
12. april arrangerte Skiensfjordens Trekkspillklubb DM på Skien Videregående Skole. 
Arrangementet ble vel gjennomført, men ga liten økonomisk avkastning. Trekkspillklubben 
stilte i klassen Underholdning hvor det ble gullmedalje. 
 
 
Teaterforestilling  
Skienfjordens Trekkspillklubb stod for musikken da voksenteatergruppa på Skien Kulturskole 
hadde sin oppføring av stykket på Kafé Sitt Ned i Skien sentrum tirsdag 22. april. Lokalet av 
fullstappet av publikum og det var en morsom og spennende ny erfaring for oss. 
 
 



Utdeling av GS-prisen 2008 
I april var klubben en av bidragsyterne på en konsert i Ibsenhuset i forbindelse med utdeling 
av GS-prisen. 
 
 
CD innspilling 
I forbindelse med 40 årsjubileumet ble det 3. og 10. juni innspillt en jubileumsCD i Øyvinds 
studio på Klyve. Halve CDen består av nyinnspillinger og resten er opptak fra forrige 
innspilling i 1988. 
 
 
Sankthansaften på Bakkestranda 
Arrangementet gikk etter planen og været var heldigvis på vår side i år.  
 
 
Jubileumskonsert og fest 
25. oktober markerte Skiensfjordens Trekkspillklubb sitt 40 års jubileum med foajekonsert i 
Ibsenhuset og fest på kvelden på Furuheim. Repertoaret på konserten var variert med bl.a. 
Halvor Vrålstad som sangsolist. Det var en fullsatt Peer Gynt-sal som hyllet jubilanten. 
Gode forberedelser og over 400 tilhørere gjorde dette til et vellykket arrangement. 
 
 
Julekonsert i Drangedal kirke 
Lørdag 13.desember spilte trekkspillklubben julekonsert i Drangedal kirke. I tillegg til 
klubben var Halvor Vrålstad og Marianne Vrålstad med som sangere. 
 
 
Julebord og avslutning 
Etter julekonserten i Drangedal kirke hadde trekkspillklubben julebord hos Dan. 
 
 
Juleavslutning med kulturskolen 
16.des spilte klubben på kulturskolens juleavslutning. 
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