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Pastorn har ordet
Musik. Något som förenar och för oss samman men även
något som verkligen grupperar oss. Det som för en person
kan vara det bästa man hört, är för en annan det värsta. Det
finns nog få saker som man kan tycka så olika om. Hårdrock,
pop, klassisk musik, soul, R&B, metal, opera, jazz, folkmusik
eller marscher… listan kan göras lång. Vi har alla våra
favoriter. Något som vi tycker är det där lilla extra.
Vi kan nog även lära oss att tycka om viss musik. Min man,
Henrik, är en sann blåsare. Han har spelat i Arméns trumkår
och när han kommer samman med sin blåsarkompis David
kan de trudelutta på olika marscher och dyligt hur länge som
helst. En musikstil som kanske inte är min absoluta favorit.
Men samtidigt har han även introducerat mig till en helt annan musikstil inom blåsmusiken, storbandsmusiken, men
även grupper som Chicago som har en bra blåssektion och
riktigt bra riff i sina låtar ibland. Hade det inte varit för honom
hade jag aldrig upptäckt detta.
Men mitt musikhjärta kommer nog alltid slå lite extra för soul,
R&B och gospel, inte den traditionella gospeln utan mer den
nya moderna gospel som Kirk Franklin spelar. Inget annat
svänger som hans skivor gör, i mina öron i alla fall.
Vilken tur att vi är så olika! För usch vad tråkigt det skulle
vara, om alla gick och lyssnade på samma sak hela tiden.
Vart man än kom så var det samma skiva som snurrade,
inget nytt. För även det är ju tjusningen med musik, att man
ibland hittar något nytt, något som fångar en.
Det häftiga mitt i allt detta är ju att det är samme Gud som
har skapat oss alla, en med smak för det ena och en med
smak för det andra. Han, vårt ursprung, som även musiken
har sitt ursprung i. Om du tror att Gud på något sätt skulle
vara emot all musik som inte är orgelmusik så har du fel. Det
fanns faktiskt inga orglar när Bibeln skrevs. Då var det mer
trummor, trumpeter och stränginstrument (jag ser helt klart
framför mig att Kung David gick runt och lirade loss på gitarren i palatset).
Låter inte så värst stillsamt om du frågar mig…
Detta nummer av Utsikt kommer att ha stort fokus på vårt
brassbands 50-årsjubileum. Tänk vad många år av tradition
och erfarenhet som de har och hur många liv de har fått
berika. Och skulle det vara så att du aldrig har hört dem så
vill jag hälsa dig hjärtligt välkommen till någon av deras spelningar under jubileumsåret som ligger framför. För vem vet,
Det kanske är en gömd musikskatt just för dig.

Sara Linnarsson

Gnosjö Brass Band
- ett levande brassband på väg mot nya mål.
I år är det 50 år sedan Gnosjö Missionsförsamlings Musikskår startade. Idag heter bandet Gnosjö
Brass Band och planerar för ett antal festligheter under jubileumsåret.

6-8 mars
Det börjar helgen 6-8 mars då Tom Brevik från Norge kommer att öva bandet. Tom är en mycket känd profil i
brassbandskretsar och sedan 1989 arbetar han inom norsk television som musikchef och producent.
Övningshelgen avslutas med en lite annorlunda musikgudstjänst på söndagen den 8 mars. Brassbandet kommer
naturligtvis att spela men det blir också dikt/textläsning, sång och brass, solister etc.

april
I slutet på april gör man en vårkonsert med gästsolist/solister. Förhoppningsvis blir det Björn Samuelsson leadtrombonist i Bohuslän Big Band som kommer hit och ”Jakobs fyra”. Det blir något extra!!

september
Brassbandet kommer även att medverka i Brahefestivalen i september som anordnas av Smålands Musik och
Teater.

9 -11 oktober

En jubileumshelg äger rum den 9-11 oktober. Under helgen blir det jubileumsfest då man bjuder in alla gamla
musikanter som någon gång spelat i brasset! Det blir mat, tillbakablickar och mycket, mycket mer. Berit
Palmquist som också är mycket känd i brassbandskretsar deltar som gästdirigent. Hon har besökt brasset åtskilliga
gånger under de 50 åren. Hon har bland annat varit med vid en resa till Österrike.

med mera
Brassbandet medverkar vid flera gudstjänster under året och kommer då att påverka en stor del av innehållet i
gudstjänsten. Delar av brasset kommer också att medverka vid flera andra samlingar i kyrkan under året,
exempelvis vid "Andrum".
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”Musiken gjorde
gott ända in i själen”
Efter en gudstjänst i Gnosjö missionskyrka, där församlingens brassband
medverkat, kom en av deltagarna i gudstjänsten fram till musikerna och sa
"ni spelade, så det gjorde gott ända in i själen!"
- Skönt att bli uppskattad på det här sättet, säger Jan Hultegård, dirigent i
drygt 20 år för den nu 50-årsjubilerande musikkåren.
50 år har alltså förflutit sedan Gnosjö missionsförsamlings hornmusikkår
bildades, ett något sterotypt namn som under årens lopp ändrats till Gnosjö
brassband.
Upprinnelsen till musikkårens bildande var att församlingen ville ta hand
om en grupp ynglingar i brytningsåren. Samma år tog församlingen sin nya
kyrka i bruk och verksamheten fick ett uppsving.
- Samtidigt med satsningen på ny kyrka, var församlingen ändå beredd att
lägga ut cirka 10.000 kronor på instrument till musikkåren, berättar Bertil
Johansson, som varit med i musikkåren sedan starten och var ledare och
dirigent för kåren perioden 1970-1988.
- Det är lika roligt att vara med och spela nu, som när musikkåren
startade, fortsätter han.
- Är man trött efter dagens arbete, lever man upp vid övningstillfällena.

Jan Hultegård

Kvartett med från starten
Förutom Bertil Johansson, har Nils Hyltén, Allan Jannesson och Gunnar
Johansson tillhört brassbandet alla femtio åren. I regel har brassbandet övat
en gång i veckan och det handlar alltså om ungefär 2.000 övningstillfällen
sedan starten, plus alla framträdanden.
När det gäller framträdanden har det skett stora scenförändringar under
årens lopp.
- Längre tillbaka och i många år handlade det om att spela före
gudstjänsten samt kanske till kollektsången. Det har förändrats till det
bättre och det händer att vi nu även spelar under nattvardsgången, berättar
Bertil Johansson.
Om man går tillbaka till den ringa begynnelsen, var det första året säkert
jobbigt. Många i den ungdomliga gruppen på 25 blivande musikanter,
tvingades börja med inlärning av noter. Torsten Rutensjö, Värnamo
pendlade till Gnosjö och hans tålamod sattes säkerligen på prov många
gånger. Harald Hidmo blev också till hjälp i notinlärningen och efter ett
och ett halvt år var det dags för premiären.
Bertil Johansson
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Högt betyg
Efter sex år år efterträddes Rutensjö av en betydligt yngre kraft, Jan-Erik Svensson. I
jubileumsskriften efter musikkårens första tio år, deklarerar Jan-Erik Svensson
följande: "jag har aldrig tidigare mött en musikkår med sådan andlig spirit och
längtan efter att få förmedla ett budskap, som den här kåren".
Visst har de flesta av de musiker som fanns med i kåren första tiden slutat, men nya
har kommit till och brassbandet består i dag av oförändrat cirka 25 blåsare.
- Vi är en ganska blandad åldersgrupp, men vi har roligt ihop, säger brassbandets
nuvarande ordförande Per Svenningsson, som med sin trombone i bagaget varje
tisdagskväll, samt vid framträdanden, pendlar från Jönköping till Gnosjö.
Att brassbandet håller hög klass, vittnar alla de pokaler som erövrats under årens
lopp, bland annat vid svenska mästerskap.
- Det är viktigt att sätta upp mål som man försöker nå - ha en morot när man övar,
betonar Jan Hultegård.
Duktiga ledare och dirigenter är naturligtvis viktigt för ett brassband, men samtidigt
satsar kåren varje år på övningshelger och gästdirigenter. Både ledare och musikanter har haft som vana att besöka brassfestivaler i London.
- Under min tid som ledare gjorde jag uppskattningsvis tio Londonresor, uppger
Bertil Johansson.
Ett stor arbete i det tysta för brassbandet har Lars Leander utfört. Under sina 41 år
som musiker i bandet, var han ordförande under hela 25 år. Men det handlade inte i
första hand om att sitta med klubban och stadfästa beslut.
- Nej, det handlade om att hålla ihop det hela och rent praktiskt se till att
verksamheten fungerade. Organisera resor och konserter var till exempel två saker
att ta ansvar för. Visst innebar min uppgift en hel del jobb, berättar han.

Per Svenningsson

Hur ser framtiden ut?
Att inte bara lyckats hålla en musikkår vid liv i 50
år, utan också hålla en hög klass, är bara det en
bedrift. Hur framtiden blir vill Jan Hultegård inte
sia om.
- Det stora bekymret är, att dels det blivit svårare
att fånga upp och rekrytera från ungdomsleden,
dels flyttar ungdomar i brassbandet till andra
orter för studier och jobb, säger han.
Men just nu lever brassbandet i nuet och
planerar ett år med många jubileumsarrangemang
och en stor jubileumskonsert till hösten.
Församlingens pastor och föreståndare, Arne
Henrysson, ser framemot dessa arrangemang,
samtidigt som han hyllar kåren.
- Brassbandet betyder ur olika synvinklar
mycket för församlingen. Musiken lyfter
gudstjänsten och hjälper oss i lovsången och
tillbedjan. Konserterna är högtidsstunder med
musik av hög klass. Samtidigt har brassbandet
säkert en stor uppgift när det gäller en fin
gemenskap mellan medlemmarna.
Text: Lasse Gunnarsson
Foto:Thomas Svenningsson
Dirigenter genom tiderna:
1959-1966
1966-1970
1970-1987
1987-

Torsten Rutensjö
Jan-Erik Svensson
Bertil Johansson
Jan Hultegård
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GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
GNOSJÖ
MISSIONSKYRKA

29 söndag 10.00

24 fredag 15.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson och Ensemble Coro.
Församlingsoffer.

DAGLEDIGTRÄFF
Elmtoftarna spelar och sjunger.

APRIL
2 torsdag 9.30

MARS
1 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Ung Ton och barnkören
PUMA från Hestra. Lovsångsteam.
Församlingsoffer.

5 torsdag 9.30
BÖN

6 fredag 19.00
VÄRLDSBÖNDAGEN i Gnosjö Kyrka.
Eva Fjellander m.fl.

8 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Sara Linnarsson.
Gnosjö Brass.

11 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

13 fredag - 15 söndag
EKUMENISK UNGDOMSKONFERENS
GO (Brytpunkt)
Medverkan: Team från Ny Generation
Se separat annons sidan 8

19 torsdag 9.30
BÖN

22 söndag 10.00
MISSIONSGUDSTJÄNST
med barnvälsignelse.
Gerd Pettersson och Arne Henrysson.
Kören Resonans. Missionsoffer.
Kyrklunch till förmån för missionen.
14.00 ANDAKT på Bäckgården
15.00 ANDAKT på Rosendal

BÖN

3 fredag - 5 söndag
EKUMENISKA MÖTEN I SARON
med Carl-Erik Sahlberg, Stockholm.
Fredag 19.00
Lördag 17.00 och 19.00
Söndag 10.00

GUDSTJÄNST
Arne Henrysson och Resonans.
Gemenskapseftermiddag för alla åldrar
i Töllstorp. Tag med lunchkorg.

30 torsdag 9.30
BÖN
19.00 Vi hälsar våren i Töllstorp
Se separat annons sidan 8.

MAJ
3 söndag 10.00

PÅSKHELGEN
”Jesus för världen
givit sitt liv”

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Sång Ove Danås och
Stig Svenningsson. Församlingsoffer.
18.00 EKUMENISK BÖN

ANDRUM I STILLA VECKAN
Matteus 26:1-16
Arne Henrysson och Lovsångsteam.

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

8 onsdag 19.00

9 skärtorsdag 19.00
ANDRUM - GETSEMANESTUND
Nattvard. Matteus 26:17 ff
Arne Henrysson. Sång Kurt Gabrielsson
och Stig Svenningsson.

25 juldagen
10 långfredag 10.00

GUDSTJÄNST
Matteus 27
Arne Henrysson och Gnosjö Brass.

6 onsdag 19.00
10 söndag 10.00
GUDSTJÄNST med Söndagsskolan
och Småbarnsmusiken.

14 torsdag 9.30
BÖN

17 söndag 10.00
GUDSTJÄNST MED KONFIRMATION
Eleverna, pastorerna och Lovsångsteam.

12 påskdagen 10.00
GUDSTJÄNST FÖR ALLA ÅLDRAR
Matteus 28
Sara Linnarsson, Ung Ton och
Lovsångsdans.
14.00 ANDAKT på Bäckgården.
15.00 ANDAKT på Rosendal
Sten-Egon Kapell och Arne Henrysson.

16 torsdag 9.30
BÖN

21 - 24 maj
SAM:s och SAU:s gemensamma årskonferens i Gullbranna.

21 Kristi Himmelsf. Dag 10.00

19 söndag 10.00

GUDSTJÄNST i Hyltans Missionshus
Arne Henrysson. Kaffekorg.

GUDSTJÄNST
Alexander Berwebrink.
Sång Sara Torstensson, Maria Säll.

BÖN

FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

Vecka 17

29 fredag 15.00

27 fredag 15.00

VÅRSTÄDNING AV KYRKAN

25 onsdag 19.00

DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

22 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG
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26 söndag 10.00

28 torsdag 9.30

DAGLEDIGTRÄFF i Pingstkyrkan

GUDSTJÄNSTER OCH SAMLINGAR
31 söndag 10.00
GUDSTJÄNST
Arne Henrysson och Resonans.

BÅREBO
MISSIONSHUS
MARS
13 fredag 19.00

JUNI
1 måndag 18.00
UV-SCOUTS offentliga familjekväll
UV-scoutinvigning.
Plats meddelas senare.

3 onsdag 19.00
FOCUS - BÖN OCH LOVSÅNG

6 lördag 8.00
GÖKOTTA PÅ ETTÖ
Medtag kaffekorg. Arne Henrysson.

7 söndag 10.00

HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Läsarsångskväll med
Sten-Egons Kapell
och Arne Henrysson.

APRIL
9 skärtorsdag 19.00
GETSEMANESTUND i Missionskyrkan

24 fredag 19.00
VI SJUNGER IN VÅREN i Byastugan
Sunnerbo Transfer. Arne Henrysson.
Servering.

MAJ

HAGELSTORPS
MISSIONSHUS
MARS
1 söndag 18.00
GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

15 söndag 18.00
GEMENSAM GUDSTJÄNST i Betel
Barbro Bergström. Arne Henrysson.

18 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN i Betel

APRIL
1 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson. Församlingsoffer.

9 skärtorsdag 19.00

GUDSTJÄNST MED NATTVARD
Arne Henrysson och Gnosjö Brass.
Lovsångsteam. Församlingsoffer.

12 tisdag 19.00

GETSEMANESTUND MED NATTVARD
i Gnosjö Missionskyrka

11 torsdag 9.30

BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson. Missionsoffer.

10 långfredag 15.00

BÖN

29 fredag 19.00

12 fredag 15.00
SOMMARFEST OCH DAGLEDIGTRÄFF
Bussar från Bäckgården och Rosendal.

Här är något för...

KVINNA - TJEJ - TANT FLICKA - DAM...
Du är varmt välkommen till
Missionskyrkan på onsdagarna
4 mars, 1 april, 29 april och 27 maj
kl 18.00 för gemenskap, fika, samtal
och bön.

KINESGRUPPEN
möts för gemenskap och
bibelstudium varannan
söndag kl 14.00 (jämna veckor)
Utsikts vinterkryss.Vinnare:
Elin Johansson Regeringsg. 5E
May Johansson Regeringsg. 5G
Ulla Högberg Tomtestigen 1013

HELA MISSIONSHUSET SJUNGER
Läsarsångkväll med Märtas gäng.
Björn Printz. Arne Henrysson.

Du vet
väl om

BÖNESKÅLEN

på biblioteket?
Lämna dina böneämnen där,
så hjälper vi dig att be för dina behov
i våra gudstjänster.
Skålen töms fredagar 12.00.
Du kan också gå in på kyrkornas
gemensamma hemsida:
www.kyrkornaignosjo.se
och där skriva ner dina böneämnen.
Om du vill samtala med någon är du
alltid välkommen att höra
av dig till våra kyrkor.
Missionsförsamlingens pastor
Arne Henrysson, tel. 0370-928 70
eller 070-609 28 70.
Under tystnadsplikt får du dela det
som bekymrar dig.

MISSIONSGUDSTJÄNST
Missionär Bengt Svensson, Pakistan.
Arne Henrysson. Sång Hans Karlsson.
Missionsoffer.

19 söndag 18.00
EKUMENISK BÖN
inför kampanjen Gud.kom.

MAJ
6 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN i Betel

20 onsdag 19.00
STUGMÖTE Hembygdsstugan, Göhestra
Arne Henrysson. Sång Henrik Johansson
Församlingsoffer. Medtag kaffekorg.

JUNI
6 lördag 8.00
GÖKOTTA på Ettö
Arne Henrysson. Medtag kaffekorg.

10 onsdag 19.00
BIBEL OCH BÖN
Arne Henrysson.

När du besöker Missionskyrkan - parkera då endast på rutor som ej är markerade för Konsums kunder!
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Välkommen till våra...
BRYTPUNKT
PRESENTERAR:

BARN- UNGDOMS- och SÅNGGRUPPER
BARNTIMMAR 4-6 år

Onsdagar 14.00-16.00.
Vi sjunger, leker och fikar tillsammans.
Kontakt: Ingrid Nilsson tel. 927 49

UNG TON från 7 år

Onsdagar 18.00. Jämna veckor.
Ung Ton är Missionskyrkans härliga barnkör med ca 15-20 glada barn.
Vi medverkar på gudstjänster och åker på barnkörsläger.
Kontakt: Annika Åkerlund tel. 925 05, Andreas Pettersson
tel. 911 67, Sara Nyström tel. 928 14 & Maria Nilenfors tel. 912 28

SÖNDAGSSKOLAN 4-13 år

Söndagar 10.00.
Söndagsskolan är barnens gudstjänst där vi berättar om Jesus på ett
begripligt sätt. Vi vill ha roligt och skratta tillsammans.
Kontakt: Sofia Pettersson tel. 911 67

UV-SCOUT
I UV-scout lär vi oss att respektera oss själva och varandra, naturen,
miljön och samhället. Vi lär oss scouting (friluftsliv, djur, natur, eldar,
knopar, sjukvård etc), bibelkunskap och om allmänna samhällsfrågor och har många roliga kvällar med lek och ståhej. Scoutläger.
Kontakt: Kårchef Niclas Blomgren tel. 33 60 39 / 070-672 28 68

MINI-UV 6-9 år

Måndagar 18.00. .
Kontakt: Klas-Göran Park tel. 912 86

För mer information kolla in vår hemsida:
www.gnosjomissionskyrkan.org

SMÅBARNSMUSIK 0-6 år Torsdagar 10.00.
Sång och musik för barn. Gemenskap för lediga föräldrar.
Vi sjunger med barnen och fikar tillsammans.
Kontakt: Cecilia Svensson tel. 999 24, Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70
& Evelina Ekros tel. 913 52

13-15 mars i Gnosjö Missionskyrka
Fredag
19.00 GO! Fredag. Möte
Lördag
10.00 Gemensamt pass
11.15 Workshops
12.00 Lunch
14.00 Stadspanelen
17.00 Kom Jesus!
Bön för vår generation, vårt land,
kommun och vänner.
19.00 Kvällsmöte
21.30 Gospelkonsert
Söndag
10.00 Möte
Övernattning inkl. frukost 50kr/natt.
Anmälan till detta görs via
Ny Generations hemsida:
www.nygeneration.se

UV-SCOUT 9-13 år Måndagar 18.00.
Kontakt: Marianne Berwebrink tel. 924 59
LEDARSCOUT från 13 år

Måndagar 18.00.

Kontakt: Allan Jannesson tel. 923 25

TONÅR från 13 år

Fredagar 19.00.

”Softa”, någonstans att ”hänga”, fika, andakt mm.
Nyårs- och sommarläger.
Kontakt: Fredrik Sylvan tel. 941 41/073-622 38 91

KONFIRMANDGRUPP
Varje år erbjuds konfirmation till elever i åttonde klass.
Konfirmationsundervisningen är ett samarbete mellan
frikyrkorna i Gnosjö.
Kontakt: Sara Linnarsson tel. 070-689 28 70

Var med och

Sjung in Våren

KÖREN RESONANS Övar efter ett speciellt schema.
Kontakt: Thomas Svenningsson tel. 926 95
GNOSJÖ BRASS

Övar tisdagar 19.00.

Kontakt: Jan Hultegård tel. 928 76

Ekumeniska bönesamlingar inför
kampanjen ”Gud.kom”
Följande söndagar kl 18.00
22 mars i Åsenhöga Missionskyrka
19 april i Hagelstorps Missionshus
26 april i Saron
3 maj i Gnosjö Missionskyrka
10 maj i Gnosjö Församlingshem
17 maj i Gnosjö Pingstkyrka
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på Valborgsmässoafton
Du som gillar att sjunga är välkommen att vara med i den stora Valborgskören på
Valborgsmässoafton vid firandet i Töllstorp (vid gården).
Övning sker torsdagen den 23 april kl. 19.30 i Missionskyrkan, Gnosjö.
Arrangörer för det gemensamma Valborgsmässofirandet:
Hembygdsföreningen, Missionskyrkan, Pingstkyrkan,Scouterna, Svenska Kyrkan och Kultur- o Fritidsnämnden.

BrassNostalgi
I Spittal, Österrike 1976
I London 1981

Första konserten 1960. Dirigent Torsten Rutensjö.
Upptakt
1959

Kårens dirigent och ordförande
Övning i Hyltans Missionshus 1965. Dirigent Jan-Erik Svensson

Stämövning

Musikkårens 10-årsjubileum. Dirigent Jan-Erik Svensson.
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Dokument
inifrån Brasset 2009
Det är tisdagskväll i februari. Klockan är tio minuter i sju och i missionskyrkans
musikrum förbereds kvällens brassbandsövning när jag anländer. En tidig kornettist
ställer stolar i en hästskoform. Dirigenten är också på plats. Han fixar med sitt
notställ och bläddrar i sina pärmar efter rätt noter. Noter som inom kort ska
förvandlas till toner.
En efter en ramlar sedan musikanterna in. Av någon anledning är kornettisterna
tidiga, kanske för att de har de minsta och smidigaste instrumenten. Det småpratas
om jobb och vardag under tiden som allt fler anländer. Var och en vet vilka platser
och sektioner som gäller. I ett angränsande rum övar någon av musikanterna skalor
på egen hand. Snart är den individuella uppvärmningen i full gång och rummet har
fyllts av brassdeltagare. Munstycken och ansiktsmuskler ska värmas upp och
ventiler ska trimmas. Det uppstår diverse lustiga ljud när olika uppvärmningsritualer blandas. Det är snart lika många olika ljud som individer i rummet och jag
undrar för mig själv hur denna kakafoni ska kunna förvandlas till något välljudande.
När klockan slagit 19.00 tystnar alla och Dirigenten hälsar alla välkomna. Han gör
en närvarokoll och konstaterar att några saknas av mer eller mindre goda skäl.
Denna tisdag är brassbandet färre än vanligt, men de femton som är på plats ser
minst sagt laddade ut. En gemensam uppvärmning tar sedan vid. Enbart munstycken används och skalor varvas med treklanger. Dirigenten ropar att deltagarna
ska öppna svalget och det syns tydligt att alla tar i.
Första stycket är en lugn hymn hämtad från Fälsningsarmén. Under de tre verserna
varierar Dirigenten mellan vilka sektioner som får spela. Han betonar luftflödets
betydelse, inget får hindra luften. Han sjunger med bitvis för att förstärka och ropar Crescendo! när musiken ska tillta i styrka. När alla tystnar berömmer Dirigenten
den en man starka hornsektionen för en fin insats.
Även andra stycket är en lugn och vilsam ”frälsishymn”. Dirigenten uppmanar
gruppen att försöka spela lika starkt allihop. När han ropar -Mezzoforte! i andra
versen tycker åtminstone jag att det låter jämnstarkt och riktigt bra.
I nför det tredje stycket, marschen ”Perth”, är Dirigenten tydlig med att det är dags
för en ny karaktär. Han sjunger först takten och betonar att det ska vara mycket tuba
och mycket taktfast. Det ska vara stuns på förslag och efterslag. Marschen går igång
och Dirigenten ropar efter mer accenter. Det är mycket energi. Dirigentpinnen
virvlar i luften och är farligt nära sektionen till höger. Plötsligt avbryter Dirigenten
marschen och ser fundersam ut. Det är något som inte stämmer. Trombonerna ska
färga mer i takt 11. Marschen går igång igen, nu med mer färg och minst lika taktfast
som tidigare. Många stampar takten, de flesta med vänsterfoten. Stycket verkar
avancerat och flera läser noter intensivt i de snabba passagerna medan fingrarna
dansar mellan de olika ventilerna. Dirigenten slår av och ger den rutinerade
trombonisten beröm för sina trioler. Det handlar nu om finputsning av detaljer. Mer
sextondelar från kornetterna ska få fram karaktären för marschen. Det blir
tonartsbyte och kinderna spänns än mer. Under några takter låter marschen
förvillande likt Village People-klassikern ”Go West” men byter sedan riktning och
går vidare i sin originalitet. Även jag har börjat stampa takten och spelglädjen
smittar av sig. I mina tankar förflyttas jag tillbaka till Söndagsskolans dag någon
gång på 70-talet när musikkåren marscherade på Gnosjös gator med skärmmössor
på huvudet och trumslagare som slog så det ekade. Efter kom barnen med vimplar i
händerna och ett av barnen var jag.
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När marschen är slut luftas många instrument från vätska för att få fram klara toner
till nästa stycke, ”The Healing Presence”. Det visar sig vara en melodisk hymn som
böljande breder ut sig i rummet. Samtidigt fördubblas hornsektionen när en hornist
från en söderförort ramlar in så diskret som möjligt. Dirigenten försöker få
orkestern att lyssna på varandra och ropar under pågående stycke - Samla ihop er!
Han är inte nöjd med vad han hör och väjer inte för sanningen utan talar om att det
inte var vackert precis. Nyckeln verkar vara att lyssna på varandra för efter en
stunds övning låter det bättre och mer enhetligt. Trots det ser Dirigenten nästan
aggressiv ut i sin inlevelse när stycket går in i ett intensivt avsnitt. Efter sluttonen
verkar han ändå ganska nöjd och ger tubasektionen beröm. Han stryker dock under
vikten av att öva på stycket hemma. Minst en gång per vecka ska noterna vara uppe
på notstället enligt direktivet. Detta väcker viss munterhet i gruppen och hornisten
med sen ankomst erkänner direkt att han sällan övar hemma. Innan ” The Healing
Presence” läggs åt sidan hinner Dirigenten betona att det är viktigt att spela stort
men inte starkt i den avslutande delen. För en utomstående är detta och en hel del
annat som sägs under kvällen inte helt lätt att förstå innebörden av.
Övningen går vidare med ”Music from Kantara”, ett stycke som andra brassband
spelat på den senaste brasstävlingen. Medan första satsen rullar igång funderar jag
på vad Kantara kan vara för något. En plats i Afrika eller vid Medelhavet blir min
gissning. I efterhand visar det sig vara en bra chansning. Kantara är ett gammalt slott
på norra Cypern. Musiken är medryckande och variationsrik. Dirigenten bryter och
sjunger takten. Sedan låter han brassbandet försöka igen. Helt klart finns det mycket
att slipa på i detta nya stycke, men det låter bättre efterhand. Tredje satsen inleds
med mycket tubaspel, vilket är härligt att både se och höra på. När resten av
blåsinstrumenten kommer in blir det dock rörigt och Dirigenten ropar förtvivlat Alla har trioler! Stycket avslutas livligt och när sluttonen klingat ut kungör
Dirigenten att det har blivit dags för kaffe. Koncentrationen släpper och rummet
fylls med ens av småprat.
Dirigenten informerar mig om att övningen fortsätter en stund efter fikat också. Den
avslutande halvtimmen ska innehålla ”Våga blott att tro” och ”Blessing and
Honour”. Jag lämnar dock brassbandet i fikapausen efter drygt en timmes övning
och går därifrån med många intryck. Väl ute i den kalla februarikvällen hummar jag
på en av brassbandets melodislingor och med taktfasta steg går jag hemåt i något
som liknar marschtakt.

Vi äro musikanter...

Text: Lars Ekros
Foto: Thomas Svenningsson

Per berättar att han spelar instrumentet som är Brassbandets hjärta. Tillsammans med Lars Nilsson
och Andreas Pettersson har de det ”mysigt i mitten” när de blåser i sina althorn.
Per började spela i musikkåren när han var en 12-13 år och höll på tills han var 22. Efter 20 års
uppehåll lyckades äldste sonen Johan övertala honom att börja igen.
Han är ibland lite sparsam med övandet men ser det som en skön avkoppling tillsammans med ett
gäng glada amatörer.
-Det är en intern jargong med snabba torra skämt. Man kan inte sitta och prata hela tiden som på ett
symöte. Man ska ju spela också, säger Pelle och skrattar.
Per Hultegård
Lars har spelat i Brassbandet sedan början av 1970-talet.
Han berättar att han var alldeles ny i bandet när de var på resa till Kalmar för att spela på fängelset
där. Det var stort säkerhetspådrag eftersom Clark Olofsson just hade rymt.
Efter mycket om och men spelade och sjöng! musikkåren i samlingssalen på fängelset till internernas
glädje.
Lars spelar althorn. När jag frågar hur mycket han övar drar han på svaret men kommer till slut fram
till att det är alldeles för lite! För Lars innebär tisdagskvällarna när bandet övar, en stunds avkoppling i
vardagen. Han poängterar också att det är lika roligt att öva som att spela inför publik.
Lars Nilsson

Text: Maria Sandberg
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Lördag 31 januari årsmöte

18 januari kören Signum från Hovslätt

Söndag 1 februari årshögtid

Sång av Resonans

Dialogpredikan av Sara och Arne

Förbön för nyvalda

