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Hej!  
Trots att året inte blev så 
händelserikt som planerat, har tiden 
flugit iväg och det sista Nissebladet 
för 2020 är redan här.  
 
Den 16 oktober hade vi årsmötet, i 
år utan konsert, i annorlunda 
upplaga med få personer på plats. 
Andreas och Olivia har blivit omvalda 
och är därför fortsatta 
kontaktpersoner gällande orkester 
och drill. Kirstin Kahl valdes in som 
ny ordförande efter Camilla 
Magnusson som varit ordförande de 
senaste tre åren. Stort tack Camilla!  

 
Repetitioner 
Eftersom Covid-19 fortfarande 
sprider sig i Sverige och 
Östergötland, kunde vi tyvärr inte gå 
tillbaka till gemensam 
repetitionsverksamhet med hela 
orkestern som vi hoppats och 
planerat för. Drillen har tur nog 
kunnat öva som vanligt under större 
delen av året, men har även de 
påverkats av de nya 
rekommendationerna kring att 
gymnasieelever inte får medverka.  
 
Just nu övar orkestermedlemmar i 
årskurs 9 och yngre tillsammans i 
Norrgårdens utbildningscentrum och 
drillen övar som vanligt, men med 
samma undantag som orkestern 
gällande åldrar. Detta gäller till den 
19/11 kopplat till 
folkhälsomyndighetens allmänna råd, 
men kan förlängas ifall situationen 
inte blir bättre. Information kring 
framtida repetitioner kommer ut via 
Bokat.  
 
 
 
 
 

Kalender  
 
November  
 
8/11 Konsert med John Houdi 
inställd.  
Tyvärr tvingades vi ställa in 
konserten med John Houdi pga 
rådande pandemi-läge. Information 
om erbjudande av återköp av 
biljetter har gått ut via bokat och 
finns även på vår Facebook-sida.  
 
December 
 
6/12 Julkonsert inställd 
 
Att medlemmar som passerat 
grundskoleåldern inte får repetera 
med de yngre har lett till att den 
planerade julkonserten den 6/12 
tyvärr inte kommer gå att 
genomföra, då det just nu är svårt 
att få ihop ett spel -och drillbart 
program. Alla möjliga idèer kring 
alternativ till julkonserten diskuteras 
och ni får gärna bidra med förslag till 
Olivia, Andreas eller styrelsen. Ifall 
någon av idéerna blir till verklighet, 
kommer information skickas ut via 
Bokat som vanligt.  
 
 
Januari 
 
16/1 Upptaktsdag-  
Tider och information kommer ut via 
Bokat när det närmar sig.  
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Håll plats i kalendern!  
 
Vi håller hoppet uppe inför nästa år och 
har därför redan nu några datum vi ber 
er skriva upp och hålla en plats för i 
kalendern.  
 
Marschövningar i Lagmanshallen:  

Söndag 17/1 10.00-12.00 

Söndag 31/1 10.00-12.00 

Söndag 14/2 10.00-12.00 

Söndag 28/3 10.00-12.00 

Lördag  17/4 10.00-12.00 

 

14/3 Vårkonsert med 

repetitionstid lördag 13/3  

 

Resa till Zürich  

Vi vill passa på och meddela att vi 
har anmäld oss till Welt Jugend 
Musik Festival 2021 i Zürich nästa 
sommar. Organisationskommittén i 
Zürich planerar för fullt och hoppas 
kunna genomföra festivalen med 
orkestrar från världen över! Läs 
gärna mer på www.wjmf.ch 

Datum för festivalen är 8-11 juli 
2021, men räkna med några dagar 
före och efter för resa och andra 
aktiviteter. Senaste resan till Zürich 
2017 varade i ca 10 dagar. Vi 
hoppas att resan kommer kunna 
genomföras då dessa brukar vara 
höjdpunkten på året och där vi 
förutom att spela, tävla och träffa 
andra orkestrar även lär känna 
varandra ännu bättre!  

 
 
 

 

Födelsedagar  
 
11/10 Felix Nyman; Baryton 
13/10 Arvid Ejhed, Trumpet 
14/10 Saga Agnebrink, Saxofon 
14/10 Jakob Rothman, Klarinett 
19/10 Mollie Eklund, Saxofon 
20/10 Oscar Gustafsson  
26/10 Max Oskarsson, Saxofon 
30/10 Tindra Wirf, Flöjt & Drill 1 
 
14/11 Moa Franzen, Klarinett  
16/11 Karolina Forslund, Trombon  
18/11 Moa Magnusson, Flöjt 
27/11 Simon Hansson, Horn 
 
2/12 Sofie Claesson, Drilledare 
5/12 Julia Tiderman, Flöjt 
8/12 Alfons Häger, Slagverk  
15/12 Vilgot Holm, Horn 
16/12 Nemi Tolke, Baryton 
22/12 Olle Törnqvist, Trumpet 
27/12 Alexandra Rydmark, Saxofon 
29/12 Rolf Dyrebring, Trumpet 
31/12 Ludvig Kåhlin, Trombon 
31/12 Clara Rådholm, Flöjt 
 
 Stort grattis till er alla!! 
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Digitala kanaler 
 
Glöm inte att följa oss på våra 
digitala kanaler! Där kan ni se bilder 
och videos från övningar och 
framträdanden samt tillbakablickar 
och information. Ni hittar oss på 
instagram, Facebook och Youtube, 
där ni gärna får gilla, kommentera 
och sprida inläggen så mycket ni kan  
och vill! 

 
 
Spotify 
För att lättare kunna öva finns en 
spotifylista som Andreas uppdaterar 
under året. Där finns det mesta av 
det vi spelar (antingen precis samma 
version eller originalen att inspireras 
av). För att hitta listan: sök på 
“Mumklåtar” på spotify, eller skicka 
ett sms till Andreas, 072 241 88 11, 
så skickar han en länk till listan. 
Detta är ett mycket bra sätt att öva 
mellan de fasta repetitionerna, på/ 
drilla till låtarna vi spelar. Detta är 
även ett roligare sätt att öva för de 
äldre som inte får spela tillsammans 
just nu.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Vid frånvaro  
Som vanligt är det viktigt att ni hör 
av er till Andreas eller Olivia när ni 
inte kan vara med eller är sjuka.  
 
Kontaktuppgifter till ledarna 
 Andreas: 072-241 88 11   
 Olivia: 072-246 07 81 
 Kirstin ordf: 076-235 69 71 
 
 

 

God Jul och gott nytt år 

Då detta förmodligen kommer 
vara terminens och årets sista 
Nisseblad, önskar vi er alla en 
god jul och ett gott nytt år!  Ta 
hand om varandra och kom ihåg 
att hålla i, hålla ut och hålla 
avstånd <3  


