Arsberattelse forAsenhoga Brass band 2016
54 ar sedan musikkaren startades.... Jag har inte raknat pa det men det borde innebara mellan 150
och 200 musikanter som en gang har borjat spela och varit med en kortare eller langre period. Det
vore lite kul att gora en lista over hela ganget. I ar - 2017 - ar det alltsa 55 ar sedan.Kanske vart att

fira pa nagot satt?
Tillaretsom gatt:
Torsdagarna ar i mitt huvud bokade for brassovningar och sa har det varit i ganska manga ar nu, och
sa ar det for ftera av oss, och det ar ocksa en forutsattning for Brassbandets overlevnad. I princip har

vi traffats varje torsdag. Ibland med fullt band och ibland med en lite reducerad skara. Stamningen ar
god och manga bade i forsamlingen, i byn och i landet har ett gott oga till vart Brassband.
Den forsta spelningen var den 21 januari da vi spelade under den ekumeniska alliansens bonevecka
som det sa fint kallas. Det var samling varje kvall under en vecka och vi var med pa torsdagskvallen.
Sa naddes vi av det tragiska budet att var gode van och musikant, Ingemar Pettersson, hade fatt ge

upp kampen mot sin sjukdom. Man fick somna in lugnt och stilla hemma hos Jane och Alma och den
19 februari fick vi hedra honom med att tillsammans med Gnosjo Brassband spela "Harlig arjorden"
under begravningsgudstjansten i Gnosjo kyrka. En fantastiskt fin gudstjanst som vi aldrig glommer.
Mycket fin sang och musik och innan gudstjansten startade fylldes kyrkan av fagelsang. Under den
efterfoljande minnesstunden spelade en grupp ur de bada brassbanden en av hans favoritsanger "Lat
mig fa hora om Jesus". Vi minns Ingemar med star tacksamhet.
Arets arsmote holls den 25 februari och vi hade en fin diskussion om Brassbandets verksamhet och
framtid. Maria Olsson erbjod sig att sammanstalla en enkat som inneholl fragor om hur vi ser pa
Brassbandet och vad vi tycker ar viktigt. Enkatsvaren presenterades senare under aret och vi jobbar
vidare med detta som underlag for var framtida planering.

Pa langfredagens kvall inbjod vi till musikgudstjanst. Arets huvudnummervar Eric Balls "The Kingdom
Triumphant". Den 1-2 april var det Lilla Brassfestivalen i Varnamo. Det fiesta av vara unga musikanter

var pa plats i olika orkestrar och arets gaster var inga mindre an The Cory Band med dirigent Philip
Harper. Ett mycket trevligt aterseende och besok av detta varldsberomda brassband.

I april spelade vi pa en gudstjanst och som sig bor pa Valborgsmassoafton i kyrkparken.
Veckan efter midsommar skickade vi ett gott gang till Hjortsbergalagret och den 1 juli var det arets
Sommarkonsert i Asenhoga kyrka. En fin tradition som fortfarande fyller kyrkan.

Efter semesteruppehallet styrde vi kosan mot Vittaryd dar vi tillsammans med Oscar Fornander hade
hand om en gudstjanst pa lordagskvallen den 20 augusti.
Pa arsmotet i februari beslutades att vi skulle forsoka hitta pa nagot inkomstbringande arrangemang
for att battra pa var resekassa. Ett reselotteri anordnades och 500 latter saldes pa ganska kort tid.
Inte nog med det. Den 17 September var det stor auktion och loppmarknad pa missionskyrkans

parkering. Tre partytalt fylldes med saker. Det bakades ostkakor och brod och fikabrod och nar vi
samlades tidigt pa morgonen sken solen fran en klarbla himmel. Mycket folk fyndade fran
loppisborden och nar Klas-Goran Park som var auktionsropare, hade salt sista prylen kunde vi rakna
in ett stralande resultat pa nastan 80.000,- (inkl. reselotteriet). Tack alia som pa olika satt bidrog. En

rolig dag som avslutades med att AYBB spelade och vi tillkannagav den fern tyckliga vinnarna av
reselotterna. Nu far vi bara fundera over vad vi skall hitta pa for nagot kul.

\/

I manadsskiftet september-Oktober hade vi var ovningshelg och Patrik Randefalk var tillbaka for
fjarde aret i rad. Fokus var pa arets tavling och de bada teststyckena "Renaissance" och "Lake of the

Moon". Det ar alltid trevligt attjobba ihop med Patrik. Han lagger sig pa en bra niva och det kanns
som att alia trivs med honom. Under helgen spelade vi ocksa i gudstjansten pa sondagen.
Den 11-12 november var arets brassbandfestival och stallde upp i division 1 aven detta ar. Vi trodde
kanske att Renaissance skulle vara ett sakert kort, men det var fler som trodde. Bade Lund och

Malmo hade valt detta stycke som eget val. Vi hamnade pa en fin 2:a plats efter Lunds Brassband och
med Smyrna, Malmo och Torsby efter oss sa har vi val all anledning att vara nojda.

Instrumentalistpriset gick till Johannes. AYBB slutade ocksa pa en fin 2:a plats efter Bors
Ungdomsbrassband. Dessutom kammade solokornettsektionen i AYBB hem priset som basta sektion.
Arets hedersgastervar de regerande norska mastarna Eikanger-Bjorsvik Musikklag som bjod pa en

harlig galakonsert till folkets jubel.
Eikanger-Bjorsvik tog ocksa vagen forbi Asenhoga pa sondagen och gjorde en stralande insats i
Brassgudstjansten. Det ar en rad fina orkestrar som besokt Asenhoga genom aren...: Soderkarens
Musikkar, Windcorp Brass Band, Stockholm Brass Band, Betlehemskyrkans Musikkar, Brassband
Willebroek, Black Dyke, The Cory Band och sa nu Eikanger.
I december spelade vi pa gudstjansten den 4:e och sa blev det aven i ar tva julkonserter. Kanske
nagot farre besokare i ar an tidigare. Kyrkan var dock fullsatt bada gangerna men inte overfull. Hur
som helst ar det valdigt trevligt att vi kan fortsatta med vara sommar- och julkonserter och att
intresset for dessa star sig efter sa manga ar. Att dessa konserter ar viktiga var ocksa nagot som
framkom i enkaterna, bade den som Maria gjorde och den undersokning som gjordes 2015 i
forsamlingen. Lat oss vara radda om dessa tillfallen att evangelisera och sprida gladje pa vart satt.

Vi blev nastan fullt band pa Julnattsgudstjansten och det blev en riktigt fin avslutning pa
verksamhetsaret 2016.
Under aret har ett par musikanter valt att trappa ned sitt spelande vilket vi forstas beklagar, men nu
ser vi 3 unga musikanter i bakre kornettraden och det ger oss framtidstro.
Kanske behover vi an mer fundera over framtiden och se till att vi har en bra fungerande "stab" i
Brassbandet, men detta ar en fraga som vi far diskutera i styreise och nu pa arsmotet.
Tack alia som bidrar med narvaro, fint spelande och en positiv anda.
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Arsberattelse forAsenhoga Youth Brass Band 2016

AYBB har som regelovat varje torsdag mellan 17.45 -18.45. Narvaron pa ovningarna har som regel
varit mycket god, och totalt raknar vi 22 medlemmar under aret. Lillemor Wickstrom har aven detta
ar varit en mycket vardefull resurs i AYBB. Hon har skjutsat sina Hillerstorpsmusikanter och alltid
funnits till hand som extra ledare och "pekare".
Ett sarskilt tack ocksa till de lite aldre medlemmarna som troget kommer och ar meet bade pa AYBB:s
ovning och sedan fortsatter ytterligare 2 timmar med stora Brassbandet. Ni ar guld varda!

Den forsta helgen i april deltog AYBB i Lilla Brassfestivalen. De yngsta holl till i Bors Missionskyrka pa
fredagskvallen och de lite aldre var utspridda i SYBB-Junior och SYBB. Pa lordagen sammanstralade
samtliga unga musikanter i Arken i Varnamo. Inga mindre an The Cory Band och Philip Harper var

tillbaka i Sverige och de harliga musikerna i Cory delade med sig av sina kunskaper och inspirationen
var pa topp. Under lordagseftermiddagen genomfordes en solisttavling dar manga modiga solister
stallde upp i 5 olika klasser. Musiker ur Cory Band var domare, och segrarna i de olika klasserna
offentliggjordes under kvallens konsert.
Lilla Brassfestivalen avslutades alltsa med en sprakande konsert dar samtliga unga brassmusikanter
deltog. Dels var det Framat-Brassbandet, SYBB och Junior-SYBB men kronan pa verket var ju forstas

The Cory Band under ledning av Philip Harper. Vilket band! Cory harvunnit i principallt under 2016
och befaster sin stallning som varldens basta brassband, och vi fick vara med om en riktigt harlig
konsert.

Veckan efter midsommar var det aterigen dags for Hjortsbergalagret och ett 20-tal unga AYBB:are
var anmalda. Sa kul att se och hora hur mycket man utvecklas under en vecka och under
Hjortsbergalagret hittar man vanner for livet. En lang och fin avslutningskonsert i Vaxjo
Missionskyrka fick avsluta arets Hjortsbergalager.
Den 4 September spelade AYBB pa Skogsglantan i samband med sasongsavslutningen och den 17
September var det star Loppmarknad och Auktion i Asenhoga och aven dar medverkade AYBB.

Den 23/10 medverkade AYBB i en Tillsammansgudstjanst och snart var tiden inne for Svenska
Brassbandfestivalen i Varnamo. AYBB Stallde som vanligt upp i Minibrassdivisionen och lyckades i ar
knipa silverpokalen. Bors Ungdomsbrassband blev for svara och det ar bara att gratulera till en
stralande verksamhet i Bar.
Arets sista spelning med AYBB var pa "Julstamning i Asenhoga den 10 december och darmed var aret
slut. Nu satsar vi vidare pa 2017 och hoppas att nya unga musikanter skall utvecklas, och sa
smaningom vaxa in i forsamlingens arbete.
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