Arsberattelse forAsenhoga Brass Band 2019

2019 - 57 ar sedan Asenhoga Musikkar startades. Laser man i gamla protokoll fran 1961 sa kan man
mellan raderna lasa att det fanns en nod i forsamlingen for "de unga pojkarna" i 15-17 arsaldern som
inte hade nagot bra och naturligt nasta steg att ta efter tonar (eller junior som det kallades pa den
tiden). Det hojdes roster att man skulle utveckla blockflojtsorkestern och satsa pa en musikkar.
Beslut tog i ett ganska stormigt forsamlingsmote. Alia var inte for men tillrackligt manga for att man i
demokratisk ordning beslutade att ga vidare. Cirka 2000,- anslogs till instrumentkop och Sigvard
Larsson anlitades som ledare. Tank vad ett beslut i ettforsamlingsmote kan fa betyda....
Jag vagar pasta att vi ar manga som har haft nytta och gladje att detta beslut som tags av vara
foraldrar och kanske t.o.m. mor-och farforaldrar. Tank om dom som var med och agiterade for en
musikkar hade fatt vara med och se och hora alia ungdomar som idag vill tjana Gud med musiken i
Brassbandet.
2019 blev ett gott ar dar vi fick se nya unga musikanter i Brassbandet och aven medlemmar som
bestamde sig for att flytta hem igen efter ett antal ar pa annan art. Sa mycket vi har att vara
tacksamma for.

2019 blev ocksa ett ar kantat av sorg. Pa morgonen den 26

maj fick vi beskedet att Lillemor Wickstrom, efter en lang tids
kampande, fatt flytta hem till Gud. Hon avled i hemmet och
just denna dag skulle Brassbandet spela pa gudstjansten pa
Skogsglantan. Det blev en fin gudstjanst med mycket kanslor
forstas. Lillemor tag kontakt med oss i Asenhoga i oktober
2006. "Jag har en 12-arig kille som inte har nagonstans att
spela. Far han vara med i AYBB?" Efter detta samtal kom
turerna till Asenhoga att bli manga for Lillemor. Snart hade
hon med sig andra musicerande ungdomarfran Hillerstorp
och efter nagra ar satt hela familjen Wickstrom pa olika
platser i Brassbandet. Lillemor betydde otroligt mycket pa sa
manga satt. Hon sag alia, hon rackte till for alia, och hon
lyckades locka fram ett musikintresse hos sa manga. Det
kandes sa tungt nar beskedet kom och man forstar inte

varfor saker och ting sker och jag tror att det ar viktigt att
man inte forsoker hitta en forklaring till allt som sker. Det arju just sa som livet ar. Gladje och sorg.
Sa sent som pa Langfredagen var Lillemor med och spelade i Asenhoga och i det sista sms:et jag fick
fran Lillemor anmalde hon sig till den planerade Prag-resan. Frid over Lillemors minne. Hennes
gaming har betytt sa mycket for sa manga.

Nu gar vi over till arets handelser.
Arets forsta spelning var i Asenhoga kyrka den 20 januari i den avslutande gudstjansten i den
ekumeniska boneveckan.
Den 3 februari hade vi gladjen att halsa var nya pastorsfamilj, Kennyh, Malin och Emanuel Widen,
valkommen till Asenhoga och var forsamling. Vi visste att Kennyh ar en hangiven Arsenalanhangare

och detta uppmarksammades under kyrkkaffet da hela brasset var ikladda Arsenaltrojor och
dessutom overlamnade en fin "lagbild" att hanga pa expeditionen.
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Fredagen den 8 mars hade vi finbesok i Asenhoga. GWO Goteborg Wind Orchestra hade forlagt en konsert i Asenhoga

och med sig som solist var ingen mindre an Philip Cobb.AYBB
fungerade forband och kyrkan var fullsatt och konserten gav ett
fint tillskott till var resekassa.

Den 17 mars spelade vi i var gudstjanst och vi hade hand om hela gudstjansten. Det blev mycket
musik och sang forstas, men ocksa 4 intressanta intervjuer. DetvarTrygve Gustafsson, Arnold
Stetter, Annie Broddas och Christer Gustafsson som var intervjuoffer. Dom fick beratta lite om sin
bakgrund och vad Brassbandet betyder. Det blev en fin gudstjanst och Brassbandet fick en

valfortjanst kollekt till var verksamhet.
Den sista helgen i mars var det dags for den 7:e upplagan av Lilla Brassfestivalen. An en gang holl vi
till i Gnosjo och arets gastervar"Big Fat Brass" som bjod pa en harlig och svangig konsert i Gnosjo
Missionskyrka. Junior-SYBB intog var kyrka for ovning och overnattning och medverkade ocksa i var
gudstjanst.
Pa langfredagskvallen var det som tidigare namnts musikgudstjanst i Asenhoga kyrka och
Brassbandet framforde ett antal val valda musikstycken som varvades med textlasning och predikan
av Marianne Haggqvist.

Sondagen den 5 maj akte vi pa utflykt till Stopen i Vastergotland. Emma Hjelmqvist hade ju hittat sin
David dar och ville garna att Brassbandet skulle komma pa besok. Det blev en fin och uppskattad
gudstjanst. Pa hemvagen stannade vi i Hjo och at lunch tillsammans.

Sa kom da den 26 maj. Som jag berattat tidigare vacktes vi till det sorgliga beskedet att Lillemor hade
gatt ur tiden. Vi spelade pa Skogsglantan och vad passade battre an att borja gudstjansten med
sangen som passade sa bra pa Lillemor. Nagra rader ur den sangen:

Jag vill gora mitt liv till en lovsang till dig
Dar var ton ska vara en hyllning dig bara

Och i dagar av gladje och dagar av sorg
Vill jag leva var dag till din ara.
Pa eftermiddagen samma dag vi vid Naturum pa Store Mosse. Det var "Nationalparkens Dag" och vi
holl en timmas konsert i solen och blaster). Inte mycket folk med en slant till kassan.

Pa hemvagen stannade vi till pa Duvgatan i Hillerstorp dar vi fick traffa familjen Wickstroms slakt och
aven spela ett par stycken i tradgarden for att hedra Lillemor.
Fredagen en den 28 juni blev en dag i sorg och gladje. Pa formiddagen begravningsgudstjanst for

Lillemor i Gnosjo Missionskyrka och vi hade fatt hedersuppdraget att spela. En Ijus och fantastiskt fin
gudstjanst. Efterat samlades slakt och vanner till en fin minnesstund i Hillerstorps Missionskyrka.
Pa kvallen samma dag var det dags for Sommarkonsert. Asenhoga kyrkan fylldes i princip till sista
plats och vi minns bl.a. Maria Bergstroms fina flygelhornsolo "A Spring Lullaby" och aven Jonatan
Wickstroms solo i "Ack Varmeland du skona". Efter konserten var det som vanligt korv och
jordgubbar pa Hogafors for de hagade.
Den 29 juni var et avslutningskonsert pa Hjortsbergalagret och mer finns att lasa i AYBB:s separata
arsberattelse.
Ja kanner att jag garna vill namna att under sommaren gick det ett flyttlass fran Goteborg till Ekhult.
Ellen, Jonatan och Folke hade bestamt sig for att flytta "hem" igen. Sa roligt att fa tillbaka Ellen i
Brassbandet!
Efter ett skont sommaruppehall var vi igang igen och den sista august! var det grillkvall pa
Skogsglantan. AYBB stod for programmet och det var ocksa dragning av Brassbandets reselotteri.

Den 7 September bar det av till
Ostergotland. Emil och Isabel

skulle gifta sig och vi fick spela
ingangsmusik, till psalmerna och
aven utgangsmusiken. En harlig

dag med manga glada tillrop. Vi
onskar Emil och Isabel alltgott.

Hastens stora handelse skulle ju bli resan till Prag. Buss och hotell var bokat och vi var cirka 45
anmalda till resan. Den enda lilla haken var att vi behovde ju fa till ett intressant program ocksa.
Detta visade sig vara mycket svarare an vi hade kunnat tanka oss. Ingen i Prag ville ta emot oss eller
hjalpa oss pa nagot satt, sa till slut kom vi fram till beslutet att stalla in resan. Trakigt men
forhoppningsvis kan vi se fram emot en kul resa till Nordirland istallet den kommande varen.
Eftersom helgen den 21-22 September

anda var uppbokad och planerad till
Pragresan beslot vi att gora nagot hela
annat. Vi styrde farden mot BohusBjorko i Goteborgs skargard. Dar hade vi
etttrevligt rep under Johannes Forsberg
och spelade i gudstjansten pa sondagen.

En fin utflykt som starkte gemenskapen i
bandet.

Nagra veckor senare hade vi ovningshelg med Patrik Randefalk. Arets teststycke. Sunset Rhapsody av
Eric Ball, var inte att leka med men Patrik gjorde som vanligt ett gott arbete och vi gjorde stora
framsteg. Vart eget valda stycke hette Viking Age av Thierry Deleruyelle.

Hasten fortskred och vi narmade oss Svenska Brassbandfestivalen, men innan dess spelade vi pa en
minnesgudstjanst pa Alia Helgons Dag.
Arets Brasstavling slutade med en tredje
plats i division 1. Malmo Brass Band tag hem
segern och Lunds Brass band kom tvaa. Vi far
nog vara nojda med bronsplatsen det har
aret. Viking Age gjorde vi bra, men Sunset
Rhapsody blev rorig och inte sa bra som vi
hoppades. Sant ar livet! Bara att bryta ihop
ochgavidare.
I sondagens brassgudstjanst hade vi besok av
Solna Brass som aldrig tidigare hade varit i
Asenhoga. Pa tiden att detta erfarna svenska

brassband sallade sig till mangden celebra
gaster som spelat i Asenhoga.
Arets julkonserter holls den 21 december och kyrkan var proppfull bada gangerna. Gladjande var att
julkoren i ar lockade mer an 50 sangare. Ur brassbandets repertoar laser vi bl.a: 0 Magnum
Mysterium, A Fanfare of Praise och Eufoniumsolot The Very Best Time of Year framfort av Johannes
Forsberg.

Julnattsgudstjansten blev arets sista spelning och vi Ran darmed lagga ytterligare ett ar till
handlingarna. Ett ar fyllt av fina moten och god gemenskap.

Hogafors den 17 februari 2020

Olof Forsberg

