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Hej!  

Nu är det dags att anmäla sig för resan på 
riktigt. VI fortsätter planera och hoppas 
att resan verkligen blir av. 

Troligen behöver vi ha ett aktuellt 
vaccinationsintyg. Alla över 18 behöver ha 
fått sin 3:e spruta också. 

Kalender   
Förutom att det inte är övningar/repetitioner  
under v 15 (påsklovet) ser det ut enligt  
följande utöver de vanliga repetitionerna  
med drill och orkester.  

April   
29/4 Marschövning 17-19   
Utomhus. Samling på innergården vid   
Lagmansskolan.  

30/4 Valborgsmässofirande i Mjölby På 
Valborg samlas vi i uniform på Stora  Torget 
i Mjölby 18:40. Från klockan 19:00  spelar vi 
en samlingslåt. Sedan avmarsch till  
hembygdsgården 19:15. I hembygdsgården  
framträder vi under kvällen i 30 minuter. Vi  
beräknas vara klara i hembygdsgården cirka  
21:00.  

Maj  
1/5 Vårväkt i Mjölby  

Samling för musikkåren, drill grupp 1 & 2 
6:40 vid korsningen Ringvägen-
Lagmansgatan. 7:00  avmarsch till 
hembygdsgården. Där möter vi  upp 
Stadsmusikkåren och gör varsin kort  
kartong konsert. Slut cirka 8:15.  

1/5 1:a majfirande i Mjölby  

Vi samlas i Gästisparken klockan 10.30. Vi  
marscherar sedan klockan 11 runt Mjölby för 
att återkomma till Gästisparken. Efter en 
stund spelar vi cirka 30 minuter lång kartong 
konsert. Allt slut cirka klockan 13.00 i 
Gästisparken.  

Fler spelningar är på gång så boka in dessa  
datum redan nu. Mer detaljerad info kommer  
längre fram.  

 

 

21/5 Blåsmusikens dag   

Samling Stora torget (Mjölby). Avmarsch 10:00 
mot Gästisparken där vi möter upp 
Stadsmusikkåren och har en kartong konsert 
tillsammans till 11:00 

27/5 Inget fredagsrep   
Klämdag 

Juni  

6/6 Nationaldagsfirande i Skänninge 
Cirka 9:30-11:00  

6/6 Kulturskolans dag och   
Nationaldagsfirande i Mjölby  

Cirka 13.30-15.30  

9/6 3x Skolavslutningar  

14:40-19:00.  

10/6 2x Skolavslutningar och student 
7:40-12:00.  

18/6 Lördags parad i Tranås   

Cirka 10:30-12.15  

21/6 Sommarmusik i Gästis  
 Rep inför Gästis Konsert med gästartist 
17-19 

22/6 Sommarmusik i Gästis  

Cirka 16:30-20.00  

Juli  

1/7 Brodagen  
Cirka 16:45-18:00  

8-15/7 Besök från Hattstedt  

9-17/7 Sommarens resa till Schladming 
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Bra att veta inför marsch:  
Utöver Instrumentet, noter, marsch 
klämma, uniform, basker (OBS! stukad) 
och marsch väska skall även vindjacka tas 
med. Det bestäms på plats om den skall 
vara på eller ej. Se till att ha ett ställa att 
ha den på om den inte skall användas. 
 
Vattenflaska rekommenderas, speciellt på 
långa och varma marscher. Önskas 
solglasögon skall ungdomsmusikkårens 
egna användas om man inte har slipade då 
man får ha sina egna.   
 
Man får ha på sig valfritt underställ mm 
under uniformen om så önskas, tex 1:a 
maj.  

Gåva:  
Vi har fått ärva ett eufonium av en tidigare 
medlem i föreningen, Gunilla Oreslius, som 
gick bort för en tid sedan. Hennes barn, 
som även de spelat i musikkåren, 
beslutade att skänka instrumentet till 
föreningen. Stor tack flr denna mycket 
användbara gåva! 

På alla fredagsrep framöver:  
Ta med både den blå pärmen och   
march väskan (de två små mapparna med  
marsch noter och “kartong noter”) ska 
med  varje vecka från och med nu och 
framåt.   

Extra påminnelse om vikten av  
allas medverkan!  
Som ni ser är det mycket som händer   
framöver och det är såklart viktigt att alla  
hjälper till och bidrar vid våra   
framträdanden.  

Viktigt att vi fortsätter på det sättet som det  
var innan pandemin satte stopp för våra  
framträdanden. Då hade vi jobbat upp en 
medvetenhet om att alla medverkande är  
viktiga. Då var det lätt att planera   
verksamheten och så vill vi ha det   
fortsättningsvis med.   

Alla behöver vara med på i princip alla  
spelningar och om man av någon anledning  
inte kan medverka måste man meddela  
ledarna detta i god tid (någon månad helst  
innan) så att vi vet om detta. Det gäller till  
exempel skolavslutningsveckan där åk 9 och  
studenterna brukar få fritt den dagen de har  
sina skolavslutningar. Då är det såklart extra  

viktigt att alla andra ställer upp och   
möjliggör detta tills man själv slutar 9:an  
eller tar studenten. För även om vi är många  
så är det inte säkert att vi har en spelbar  
orkester. Det är tack vare våra   
framträdanden som vi drar in pengar till  
föreningen som möjliggör gästartister,  
uniformer, roliga resor, nya låtar mm.   

Gör vi detta tillsammans får vi som allra  
minst arbetsbelastning vid varje   
framträdande och det är också då det blir  
som allra roligast att spela och drilla i Mjölby  
ungdomsmusikkår.  
 
Födelsedagar 
  
Claesson Philip Tuba 04 04 
Borell Markus Trumpet 04 07 
Hjalmar Saga Drill 1 04 12 
Milosevic Jasmina Flöjt 04 12 
Holm Axel Saxofon 04 13 
Timm Emelia  Drill 2 04 13 
Schander Benjamin Slagverk 04 14 
Billenius  Eja Drill 2 04 17 
Persson Emma Drill 1 04 20 
Sylvan Svante Trombon 04 25 
Weinerhall Vidar Valthorn 04 27 

 

Stort grattis till er alla!!  

 

 

Viktigt att ni alltid hör av er till ledarna 
ifall  ni är sjuka eller inte kan delta pga 

andra  anledningar.   

Telefonnummer till ledarna 
för  orkestern och drillen:  

Andreas: 072-241 88 11  
Frida: 070-657 69 56  

Ordf. Kirstin: 076-235 69 71  

 
 

Ta hand om er! 


