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Halloj! 

Som ni kanske har fått reda på så kommer vårt kära Nisseblad från och med nu vara skrivet av oss 
ungdomar. Nissebladet skrevs tidigare av oss ungdomar, men 2012 togs ansvaret över av ledarna. Ni 

kanske inte vet vad Nisse står för, och det är inte så konstigt för det är  inte många som vet. Men 
1988 hölls en namntävling för vad vi skulle kalla nyhetsbladet. Vinnarnamnet blev Nisse och det står 

för “Nytt ifrån styrelsens sammanträden”. 
 

Även ett stort tack för en bra konsert i Vårfrukyrkan! Den blev mycket lyckad på alla sätt, 
publiken och Andreas var mycket nöjd!! 

 

Schweiz 2017, Resa med Mjölby 
Ungdomsmusikkår 

Här är filmen som visades på årsmötet 2017. Många ville 
gärna se den igen, så vi har nu gjort den tillgänglig för 
alla i Mjölby Ungdomsmusikkår! 

https://www.youtube.com/watch?v=wHL0cLHEm7U&feature=youtu.be  

 
Födelsedagar: 
November: 

5/11      Hjalmar Ståhlberg Baryton 
16/11    Karolina Forslund Trombon  
18/11    Moa Magnusson Flöjt  
19/11    Oskar Stedt Slagverk  
26/11    Frida Gustavsson Drill 1  
27/11    Simon Hansson Horn  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

December: 

2/12     Sofie Claesson Drill 1  
5/12     Julia Tiderman Flöjt  
8/12     Alfons Häger Slagverk  
10/12   Amelie Dybäck Drill 2 
11/12    Nova Wåhlin Porttila Drill 3 
15/12    Vilgot Holm Horn  

24/12   Elias Svensson Slagverk 
27/12   Alexandra Rydmark Saxofon 
29/12   Rolf Dyrebring Trumpet 
31/12    Ludvig Kåhlin Trombon 
31/12    Ludvig Kåhlin Trombon 
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Kalender: 

December: 
 

Söndag 3/12 Tomteorkestern framträder (mindre 
grupp ur orkestern) 
 
Lördag 9/12 10.00-13.00 (senast) 

Repetition  på Mjölby Kulturscen. OBS! Detta gäller 
bara orkestern, drillgrupperna får slappa denna 
dag... 
 
Söndag 10/12 

Repetition på Mjölby Kulturscen 
Orkestern samlas 12.45 och repar mellan  
Drill samlas kl 12.00 för genrep. Läs tidigare 
utskick om kläder med mera.  
14.00 sedan bjuds det på "något ätbart". 

15.00 Julkonsert: From all of us to all of you  

Efter julkonserten tar vi julledigt! Första 
fredagsrepet med orkestern blir 12 januari och 
Drillövningarna tisdag den 9 respektive onsdag den 
10/1. 
 
Januari (2018): 
Fredag 12/1 

Första fredagrepet för orkestern!!! 
 
Fredag 19/1 
Inget rep så att vi kan ladda upp inför... 
   ⇩           ⇩            ⇩  
 
Söndagen 21/1 

...Upptaktsdag med rampljuset. (Tid kommer 
senare). Drill medverkar dessvärre inte. 

 
 
I vår drar det igång med marschövningar(!) Det 
är dock svårt att boka Lagmanshallen, så en del 
av våra marschövningar kommer som vanligt 
att sammanfalla med skollov. Men det är tyvärr 
bara att gilla läget. Viktigt att ni kommer på 
marschrepen, om det går bra och det är hög 
närvaro kommer vi inte att behöva använda alla 
5 tillfällen.   
 

 
Följande tider gäller för våra 
inomhusmarschrep i Lagmans sporthall (se till 
att skaffa marschklämma till dess om du inte 
redan har det). 
Lagmans Sporthall 

Söndag 25/2 13.00-15.00  
Söndag 25/3 10.00-12.00  
Söndag 08/4 13.00-15.00  
Söndag 15/4 10.00-12.00  
Söndag 22/4 10.00-12. 

Vid frånvaro! -  Orkestern 

Viktigt att ni i orkestern hör av er till 
Andreas när ni inte kan vara med. Eftersom vi 
inte har så många rep på oss inför våra 
konserter är det jätteviktigt att ni kommer så 
att vi kan repa ihop det så bra det bara går. 
Hör av er till mig på sms eller ring på 072-241 
88 11. 
 
Ledartelefon: 076-835  35 77 * 

Andreas: 072-241 88 11  
   Lillemor:  072-203 20 54 

Sofie: 073-983 96 51 
 

*)  Här nås  ansvarig ledare vid  framträdanden 

 &  resor 

 
 

 

Spotify-listan 

För att kunna öva finns en Spotifylista som 
Andreas uppdaterar under året. Där finns 
mycket av den musik som vi spelar (antingen 
precis samma låtar eller originalen att 
inspireras av). Sök på spotify på “Mumklåtar” 
eller skicka ett sms till Andreas nr: 072-241 88 
11, om att ni vill ha den, så skickar han en 

 



länk. Ett fantastiskt bra sätt att öva på våra  låtar!!  
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MUMK finns nu på Sponsorhuset! 

 
Nu kan du hjälpa Mjölby Ungdomsmusikkår 
varje gång du ska boka hotell eller handla på 
nätet. 
Tänk bara på att alltid gå via Sponsorhuset! 
(Ni har även fått ett utskick via bokat) Se 
filmen om Sponsorhuset här: 
http://www.sponsorhuset.se/mumk/tips-till-f
oreningen/filmen/ 
  
Sponsorhuset har samlat över 600 kända 
nätbutiker på föreningens sida.  
Varje köp från dessa ger riktiga pengar 
tillbaka som du och Mjölby 
Ungdomsmusikkår får dela på!  
 
Exempel på butiker: Hotels.com, Bokus, 
CDON, Ellos, XXL, Svenska Spel, Byggmax, 
InkClub, LensWay och Booking 
  
”Gör köp du ändå tänkt att göra – så tjänar 
både du och Mjölby Ungdomsmusikkår 
pengar!” 
  
Så kommer du igång med Sponsorhuset:  
Börja med att bli gratis medlem via denna 
länk: 
http://www.sponsorhuset.se/mumk/blimedle
m 
  
Tack för ditt stöd och glöm inte tipsa dina 
vänner! 
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