
Arsberattelse forAsenhoga Brass Band 2018

Nya tidervantar!

Under aret har vi antligen fatt en ny ordforande: I maj vid ett styrelsesammantrade tag Gustaf

Kvarnvik over ordforandeklubban! Styrelsen i ovrigt ar oforandrad med Ingela (sekreterare), Joel

(kassor) samtJohan, Albert, Arnold och Olofsom ledamoter.

2018 - 56 ar sedan den forsta Musikkaren bildades i Asenhoga. Tank vad manga manniskor som

under dessa ar har varit med en kortare eller langre tid.

Vi borjade aret med en vanlig gudstjanstspelning i slutet avjanuari.

Aven detta ar har vi haft gastande brassband i var kyrka. I mitten av mars holl Junior-SYBB till i var

kyrka en helg och spelade ocksa pa en gudstjanst. Kul med J-SYBB som utvecklas hela tiden och dar vi

aterigen har ett harligt Asenhoga-gang pa ledande positioner.

Till paskhelgen hade vi plockat fram Resurgam igen och pa Langfredagskvallen var det

musikgudstjanst i Asenhoga kyrka. En valdigt finstamd och passande kvall. Resurgam blir man aldrig

trott pa och vi skulle fa hora den igen i Asenhoga lite senare pa aret...

I mitten av april kom nasta gastorkester, Eowyn

Brass Band hade ovningshelg i var kyrka och bjod

dessutom pa en konsert den 14 april tillsammans

med AYBB som forband. SMM:s dirigentkurs

forlades till Asenhoga och det var kul att fa visa upp

var fina ungdomsverksamhet bade for Eowyn-

ganget och dirigenterna som var med pa kursen.



Varfesten pa Valborgsafton genomfordes helt enligt planerna,

men vi dubblerade i ar genom att aven spela pa varfirandet I

hamnen i Hillerstorp.

I borjan av juni var det dags for brollop igen. Emma

Hjelmqvist fick sin David och vi spelade pa vigseln i

Oreryd. "Men of Harlech" blev ingangsmarschen och

pa kvallen dokforstas Brassbandet upp pa festen.

Eftersom undertecknad var bortrest den helgen

hoppade Johannes Forsberg in och stod for ledningen

under vigseln medan ledningen av kvallsspektaklet

skottes postumt eller vad det heter.

Under den tidiga varen naddes vi ocksa av ett annat glatt bud. Maria

och Christoffer hade gatt och gift sig och det allra roligaste: Dom var pa

vag mot Asenhoga!! ! Jubel och gladje. Efter ett par forsok sa fick vi

ocksa till en uppvaktning i tradgarden. Vi onskar alia nygifta lycka till!

Pa senvaren fick vi beskedet att var pastor Oscar Fornander valt att

lamna sin tjanst. Och den 17juni spelade vi pa avskedsgudstjansten.

Ryktet sa att det inte gick sa manga manaderforran Oscar upptackte

att han saknade brassbandet pa sin nya plats....
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Sommarkonserten i slutet avjuni lockade aven detta ar en storpublik

och hela konserten ar ocksa bevarad for eftervarlden i form av en CD-

inspelning som saldes i cirka 100 ex. till forman for forsamlingens

byggnadskassa. Flera positiva kommentarer har kommit efter CD-skivan och det finns exempel pa

hem dar den har spelats om och om igen.

Efter ett sommaruppehall pa nagra veckor var vi snart igang igen och den forsta helgen i September

firades att var nya kyrka fyllde 10 ar och dessutom bytte kyrkan och forsamlingen namn till

Equmeniakyrkan Asenhoga. Pa lordagen var det marknad dar Brassbandet och AYBB fanns med i

olika sammanhang, och det var ocksa en spannande dragning av vart reselotteri. Pa sondagen

spelade vi i gudstjansten och Asenhoga Missionskyrka var fr.o.m. nu Equmeniakyrkan Asenhoga, ett

namn som sa sakteliga borjar "satta sig" has de fiesta.

En manad senare kom Patrik Randefalk tillbaka och vi hade en rolig och givande ovningshelg infor

stundande tavling. Arets obligatoriska stycke var Triptych av Philip Sparke och vart eget valda stycke



blev Four Preludes av Eric Ball. Det blev en ganska pafrestande helg for Patrik som var tvungen att

vara i Bergen under lordagen for att aterkomma pa sondagen igen. Lordagen anvande vi dock till

andra roliga och nyttiga ting. Vi borjade med en valbehovlig notinsamling och darefter en kul 7-kamp

under Marias fina ledning. Har tyvarr inget som helst minne om vilka som vann men ett kul och bra

initiativ fran Maria. Lordagskvallen avslutades med pizza fran Tre Kronor. Vi spelade aven i sondagens

gudstjanst och efter den fortsatte repetitionerna under Patriks ledning.

Ytterligare en gudstjanstspelning den 21 oktober och sa borjade det dra ihop sig till arets

brassbandstavling i Varnamo. Den 9-10 november holls Svenska Brassbandfestivalen och vi gjorde

ater en strong insats i division 1 och kammade hem silverpokalen i hard kamp efter segrande Lund

som var 1 poang fore i ar. Alia ovriga priser i division 1 hamnade i Asenhoga. Tubasektion med Emmy,

Sture, Christoffer, Nisse och Oskar fick pris som basta sektion i division 1. Johannes vann

instrumentalistpriset igen och Patrik fick hederspriset for bast framforda teststycke.

Sondagens konsert med Cory Band tillbaka Pr

igen i ar egen kyrka blev en otroligt stark

upplevelse. Resurgam i Equmeniakyrkan i

Asenhoga med Cory Band - ett minne for

livet. Helt fantastiskt att fa vara med om

detta.



Arets sista ovning forlades till Swemix i Gnosjo eftersom kyrkan var upptagen. Ett harligt julbord och

antligen fick vi till en uppvaktning av var hogt arade kassor, Joel, som fyllde 50 tidigare under aret.

Snart aterstod "bara"julkonserterna och tva dagarforjul, den 22 december, fylldes Asenhoga kyrka

dubbla ganger, till bradden. Massor med harlig och stamningsfull sang och musik strommade och en

klassikersom vi gor riktigt bra arju 0 Magnum Mysterium.

Pa julaftonskvallen hade vi nastan fullt band och spelade ett antal stycken under julnattsgudstjansen.

VI glads at flera nya medlemmar under 2018: Alva, Fabian, Ester, Emmy och Julia som kom fran AYBB.

Christer som kom fran Hillerstorp, Britt som gjorde comeback och dessutom som vi namnt tidigare

Maria och Christoffer som under aret bosatt sig i Asenhoga. Dessutom kom Sofia tillbaka efter

mammaledighet.

Det ar 9 fina musikanter som numera ar pa ovningen i princip varje torsdag, och vi harju alia markt

vilket uppsving detta har blivit. Jattekul!

Nu har 2019 borjat och vi har flera trevliga spelningar att se fram emot. Ma Gud valsigna AYBB och

Brassbandet. Vi har en fin och viktig funktion att fylla bade i forsamlingen, bygden och for alia oss

som vill vara med och spela.
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OlofForsberg


