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  Hej!  
Här kommer Nissebladet för april/Maj. 

Födelsedagar  
02/04 Alva Lindh, Flöjt 
03/04 Miranda Söderström, Drill 2 
04/04 Philip Claesson, Tuba 
07/04 Markus Borell, Trumpet 
11/04 Maia Lönn, Drill 2 
12/04 Saga Hjalmar, Drill 2 
14/04 Benjamin Schander, Slagverk 
17/04 Whilma Jarizon, Drill 3 
17/04 Frida Karlsson, Klarinett  
20/04 Emma Persson, Drill 1 
27/04 Rasmus Vester, Saxofon 
 
05/05 Elias Joelsson, Klarinett 
09/05 Carl Berggren, Tuba 
12/05 Jakob Centervad, Trombon 
17/05 Iza Söderström, Saxofon 
19/05 Lukas Bergstrand, Elbas 
19/05 Marvin Kahl, Trumpet 
19/05 Lisa Nordstrand, Drill 1 
23/05 Sofia Edström, Klarinett 
23/05 Johanna Landström, Klarinett 
25/05 Adam Westerlund, Slagverk 
26/05 Lisen Centervad, Flöjt 
26/05 Esmeralda Sjödahl, Klarinett 
30/05 Judit Olofsson, Trumpet 
        Stort grattis till er alla!! 

Repetitioner  
Orkestern: Under maj repar vi som vanligt på 
fredagarna förutom 31/5. 
Drillen: Under maj övar vi som vanligt på tisdagar 
resp. onsdagar 
 

Allmän uppmaning om närvaro! 
Som ni märker har vi oerhört mycket på gång precis 
som det alltid är så här års. Vi är ju en mycket pampig 
musikkår med många aktiva och även om vi är många 
så är ALLA väldigt viktiga för att det ska se och låta så 
bra ut som möjligt! Så det är därför viktigt att alla 
ställer upp och deltar så mycket som det bara går för 
att vi ska få en spelbar och drillbar musikkår.  
Sin egen skolavslutning får man stå över eller om man 
går i Mjölby går det alldeles utmärkt att hoppa in och 
drilla/spela i sina skolavslutningskläder. 

 
 
Att man slutar skolan är alltså inget bra skäl för 
frånvaro. Dessa spelningarna ger en hel del pengar till 
föreningen som vi sedan använder när vi åker på 
resor, repetitionsdagar, kurser och tar hit gästartister. 
Därför är det viktigt att man prioriterar 
ungdomsmusikkåren i alla lägen.  
OM man av någon anledning inte kan komma ska man 
meddela detta i god tid. Enda anledningen att 
meddela frånvaro med kort framförhållning är om 
man blir sjuk men annars bör man ju kunna säga till i 
god tid i förväg.  
Alla är viktiga och alla behövs. Hjälps vi alla åt kommer 
detta att gå galant. men ALLA måste hjälpa till. 
 

Bra att ha i marschväskan 
Vatten, noter, basker, hårsnoddar, hårnålar, 
solglasögon (OBS! Mumks förutom om man har slipat 
glas), notklämma och kanskel druvsocker eller dyligt. 
 
OBS! Ha alltid med både vindjacka och 
kavaj/väst på våra spelningar. Då vi 
bestämmer i sista stund vad vi har på oss 
vid dålig väderlek.  
 
 
Kalender   
 
April: 
Valborgsmässofirande	i	Mjölby	
På	Valborg	träffas	vi	på	Stora	Torget	i	Mjölby	
18:40,	och	vi	ska	vara	spelklara	19:00.	Vi	
beräknas	vara	klara	21:00	i	Hembygdsgården.	
 
Maj: 
Onsdagen	den	1:a	(OBS!	Två	spelningar)	
Vårväkt	
Vi	samlas	06:40	vid	Lundby	Kapell,	och	börjar	
marschera	07:00.	Det	hela	beräknas	vara	klart	
08:15	i	Hembygdsgården.	
1:a	majfirande	
Samling	i	Kvarnparken	10:15	följt	av	en	marsch	
runt	Mjölby	följt	av	en	kartong	konsert.	
Socialdemokraterna	bjuder	på	korv/	fika.	Allt	
beräknas	vara	slut	13:00.	
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Juni: 
6:e	juni	Nationaldagsfirande	i	Skänninge	
	
Samling	09:30	vid	Järnvägsstationen	i	
Skänninge.	Marsch	till	gamla	Skänninge	ca	
09:45	,	kartong	konsert	i	samband	med	
firandet.	Klart	ca.11:00	
Kulturskolans	dag	och	Nationaldagsfirande	
i	Mjölby	
Samling	i	Gästisparken	13:30.	Avmarsch	14:00	
slut	cirka	15:30	i	Hembygdsgården.	
	
OBS!	Fredag	7/6	Rep	17:00-18:30	inför	
Sommarmusik	i	Gästis.	
	
13:e	juni	Niornas	karneval,	Mjölby	
Marsch	från	Dackeskolan	till	Lagmansskolan.	
Samling	13:30	på	Dackeskolan.	Avmarsch	
15:00	slut	på	Lagmansskolan	ca	15:45.	
Efter	marschen	serveras	lite	fika	innan	det	är	
dags	för	ytterligare	två	marscher.	
Busstransport	till	Blåklintskolan	ordnar	Mumk.	
	
Skolavslutningar	Blåklintskolan	till	kyrkan	
x2	
Samling	på	Blåklintskolan	16:25.	Avmarsch	
16:40	slut	vid	kyrkan	cirka	17:00.	Sedan	tar	
man	sig	för	egen	maskin	till	Blåklintskolan	igen	
samling	17:50.	Avmarsch	18:10	slut	vid	kyrkan	
cirka	18:30.	
	
14:e	juni	Skolavslutningar	Vasaskolan	och	
Egebyskolan,	Mjölby	
Samling	på	Vasaskolan	07:40	Avmarsch	till	
kyrkan	08:00.	Sedan	busstransport	via	Mumk	
till	Egebyskolan	samling	08:45.	Avmarsch	
09:00	och	slut	i	hembygdsgården	cirka	09:30.		
Studentfirande,Mjölby	
Samling	på	Stora	torget	11:30	avmarsch	cirka	
11:50	marsch	slut	på	Kungshögaskolan	12:45.	
Vi	har	pratat	med	arrangörerna	av	resorna	till	
Liseberg	så	man	hinner	åka	med	bussarna	efter	
att	vi	spelat	klart.	
	
Inget	rep	på	fredagen	kvällen	14/6	
	
	
	
	
	

	
	
18:e	juni	
Genrep	inför	Sommarmusik	i	Gästis	på	
Kulturskolan	(gäller	enbart	orkestern)	
17:00-19:00	
19:e	juni	Sommarmusik	i	Gästis	
Soundcheck	och	konsert,	samling	i	
Gästisparken	orkestern	kl.	16:30	och	drillen		
kl.	18:00.	Soundcheck	17:00	Konsert	18:30	-
cirka	20:00.	
	
Inget	rep	21/6	=	Midsommarafton	
	
Resan: 
Extrarep	för	er	som	ska	med	på	resan.	OBS!	
OBLIGATORISKA!		
För	att	kunna	göra	så	bra	vi	bara	kan	vid	våra	
tävlingar	och	framträdanden	på	resan	har	vi	två	
extra	repetitioner	(obligatoriska	för	de	i	
orkestern	som	ska	med	på	resan):	
	
Söndagen	23/6	
Orkestern	repeterar	på	Kulturscenen	inför	
konserttävlingen	13:00-cirka	16:30.	
Ta	med	något	att	äta	i	pausen	då	dessa	rep	är	
intensiva.	Viktigt	att	alla	är	på	topp.	
	
Måndag	24/6	
Drill	och	orkester	marschövar	på	grusplanen	på	
Vifolkavallen	inför	marschtävlingen	17:00-
20:00.	Ta	med	vattenflaska!	
	
Om	vädret	ställer	till	det	för	oss	byter	vi	plats	
på	dessa	två	rep	(samma	tider).	Detta	meddelas	
isf	via	bokat.		
	
	
	
Uniform:	
Saknar	du	något	till	din	uniform	så	kontakta	
omedelbart	någon	i	uniformskommittén.	
Kontaktinformation	finns	på	hemsidan	under	
“Kontakt	/	Funktionärer”	
	
Profilkläder:	
Det	kommer	finnas	möjlighet	att	beställa	
profilkläder	inom	kort.	Mer	information	
kommer	via	Bokat	inom	kort.		
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Upptaktsdagar	i	augusti	
Efter	sommaren	kommer	vi	att	ha	två	
upptaktsdagar	så	reservera	redan	nu	24:e	och	
25:e	augusti.	Tider	kommer	senare	men	räkna	
med	ca	09:00-17:00	båda	dagarna.		
 
	
	
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 i god tid  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 
 

  
 

    
    
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
Spotify 
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!! 
 
 


