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Hej!  
Här kommer Nissebladet för november 2018. 
 

Födelsedagar 
5/11 Hjalmar Ståhlberg, Baryton 

16/11 Karolina Forslund, Trombon 

18/11 Moa Magnusson, Flöjt 
27/11 Simon Hansson, Horn 
 
Stort grattis till Er alla!! 
 

Styrelsen 

Efter årsmötet ser styrelsen ut enl. följande: 
 

● Ordförande Camilla Magnusson 
● Vice.ordf. Pia Hansson 
● Kassör Fredrik Kåhlin 
● Sekreterare       Helena Decker 
● Ledamot Kirstin Kahl 
● Ledamot Amelie Dybäck (drill) 
● Ledamot Lisa Nordstrand (drill) 
● Ledamot Isabella Blixman (orkester) 
● Ledamot Julia Tiderman (orkester) 
● Ledamot Jonathan Willén (orkester) 
● Suppleant Jesper Olofsson (orkester) 
● Suppleant Jens Orgren 

 
Vi tackar för förtroendet och ni är alltid välkomna 
att höra av er om ni har frågor eller synpunkter. 
 
Glöm inte att informera styrelsen om du ändrar 
dina kontaktuppgifter. Detta för att säkerställa att vi 
alltid kan nå dig via Bokat eller telefon. 

 

Julkonsert  
Titeln på julkonserten är ”Drömmen om en jul 
hemma” 
Årets presentatörer är Albin Johansson och Lisa 
Nordstrand. Lycka till!! 
Biljetter kommer finnas till försäljning hos 
Mediacenter och priset är 120:- och då ingår fika och 
garderobsavgift. 
 
 

Glöm inte att orkestern repar som vanligt alla 
fredagar fram till konserten (även fredagen 
7/12) och att efter julkonserten så är det jullov 
för orkestern!!  Drillen har övning v.50 och 51, 
efter det är det jullov för er!! 
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DECEMBERDECEMBER  
Söndagen den 2:a 
Tomeorkserter 
Som vanligt så är det några musikanter 
från musikkåren som går genom Mjölby 
och spelar! Detta gäller alltså endast ett 
fåtal brassare och slagverkare i orkestern! 
 
Torsdagen den 6:e 
Fakturavikning hos MSE 
Den här dagen har vi möjlighet att tjäna in en 
slant till föreningen genom att vika fakturor hos 
MSE Mjölby. Ju fler vi är desto snabbare går det. 
Mer information och anmälan kommer via Bokat i 
slutet av november. 
 
Lördagen den 8:e 
Repetition inför julkonsert 
Både orkestern och drillen har övning 
10:00-13:00 (som senast). 
Tips, ta men en frukt eller dyl. till pausen. 
 
Söndagen den 9:e 
Julkonsert 
Orkestern samlas 12.30 för att repa innan 
konserten, och drillarna träffas 14.30. 
Konserten drar traditionsenligt igång 
15.00. Denna dag är det uniform som 
gäller, ni nya i orkestern kommer att få 
låna skjorta, slips och en blå tröja. 
Uniformsgruppen kommer skicka ut mer 
information via Bokat när det närmar sig. 
Till drillen så återkommer Olivia senare 
vad det är som gäller.  
Festkommittén fixar med fika.  

 
 
JANUARIJANUARI  
Söndagen den 13:e 
Upptaktshelg för orkester och drill mellan kl 
9-16, mer information kommer 
senare.  
Detta blir första gången orkestern ses 2019 - 
alltså INGET fredagsrep den 11:e januari. 
Drillen drar igång redan 8/1 och 9/1. 
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Försäljning av kryddor! 
Vi säljer nu kryddor. Hör av er till Helena Decker om 
ni inte fått någon broschyr. 
Bra pengar till föreningen - Lycka till ! 
 
 
MARSCHÖVNINGAR! 
Hallen är redan nu bokad inför 
kommande säsongs marschövningar, dessa 
marschövningar gäller som vanligt alla, ny 
som gammal så skriv in dessa datum och 
tider i er kalender! 
 
26:e januari: kl.10-12 
9:e februari: kl. 10-12 
2:a mars: kl. 13-15 
6:e april: kl. 10-12 
13:e april: kl. 10-12 
 
 

ÖRONPROPPAR 

Som ni vet så är vi en mycket stor orkester, och 
en stor orkester betyder högt ljud. Därför är det 
mycket bra om öronproppar används, vi har 
några att dela ut, men det räcker inte till alla. Ni 
måste vara rädda om er hörsel 

 

  

Vid frånvaro  

Viktigt att ni hör av er till Andreas eller 
Olivia när ni inte kan vara med eller är 
sjuka. 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. 
 

 
 
Telefonnummer till ledarna för orkestern och drillen: 
 

Andreas: 072-241 88 11 
Olivia: 072-246 07 81 
Camilla: 073-841 25 42 
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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 mycket bra sätt att öva 
på våra låtar!! 
 
 

 


