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Följ oss på 
Facebook

JULINSPIRERAD HELGBUFFÉ
Varje lördag och söndag kl 12-15 till den 21 dec serverar vi en julinspirerad helgbuffé. 

275 kr per person, exkl dryck. För bordsresevration 0478-348 40.

TRADITIONELLT SMÅLÄNDSKT JULBORD
Julen nalkas, glöggen doftar härligt och julbordet med julens alla läckerheter står upp-
dukat. Glögg och pepparkaka, julbord samt efterföljande musikunderhållning i Glas-
baren.Serveras onsdag-lördag 21/11-20/12. 

545 kr per person, exkl dryck. För bordsresevration 0478-348 40.

STEFFO TÖRNQUIST GÄSTAR 
KOSTA BODA ART HOTEL 5-6/12

5 december Snapsprovning – Steffo är vår ciceron och vem kan
inte låta bli att bli nyfiken på, citat ”Samma snaps som smakar 
spolarvätska till sillen kan vara gudomlig till chokladtårtan”.

275 kr per person (bokas via Ticnet.se).

6 december Njutningsföredrag – Kom och lyssna på när 
Steffo vrider och vänder på ämnet njutning. Steffos före-
läsning innebär även provsmakning av råvarorna som 
väljs till föreläsningen.

275 kr per person (bokas via Ticnet.se).

– Steffo är vår ciceron och vem kan
inte låta bli att bli nyfiken på, citat ”Samma snaps som smakar 
spolarvätska till sillen kan vara gudomlig till chokladtårtan”.

KOSTABODAARTHOTEL.SE

GlashotelletGlashotelletGlashotellet
Jul på 

Ann-Louise Fransson och Cina Rask tog upp entrépengarna.

Ordföranden i Lindås musikkår 
som är ett par år äldre Jan An-
dersson höll ett hyllningstal.

Jan-Olof Jäghagen, Görel Abramsson och Anne-Marie Fagerström 
från Emmaboda kommun uppvaktade dirigenten Gunnar Magnus-
son.

Algutsboda PRO uppvaktade 
genom ordföranden Gert 
Adolfsson.

Algutsboda hembygdförening-
ens ordförande Rolf Sjöqvist 
uppvaktade.

Olika uniformer från olika epoker visades upp av Stig-Olof Hultmark, Christer Magnusson, Håkan Karls-
son, Björn Magnusson och Johannes Kallenberg.

Vokalist under tre nummer var 
Kerstin Forsberg från Ronneby.

Kvällens konferencier var Gun-
nar Carlberg från Växjö.

Jazz i Emmabodas ordförande 
Christer Skoog uppskattade 
konserten.

Marit Ollander och Peter Lejon som gjort 
Himmel av kristaller.

Torsten Carlsson som var med 
i musikkåren mellan 1953 och 
1988.

Leif Fransson som var ordföran-
de i kåren under 90-talet.

Ulf Johansson som är medlem 
i båda Johansfors och Lindås 
musikkårer.

Ingvar Fransson som var med-
lem under 15 år.

1914 bildades Johansfors musik-
kår. Detta 100-års jubileum firade 
den 23 man starka kåren med en 
jubileumskonsert inför en publik 
på 200 personer.

Kåren framförde en helt ny komposition 
som heter Himmel av kristaller. Barome-
terns lokalredaktör i Emmaboda Peter 
Lejon har skrivit melodin och Marit Ol-
lander från Kalmar har gjort texten. Pu-
bliken hade önskat fram en låt på nätet. 
Det blev Prinsessan Leilas tema av John 
Williams. Kvällens program bestod i öv-
rigt av Petersburger marsch (Erik Eriks-
son), Åbypolkan (trad), Minne från Jo-

hansfors (trad), Champagne-galoppen ( 
Hans Christian Lumbye), Anitras dans 
(Edward Grieg), Under blågul fana (Ing-
var Widqvist), Triumfmarsch ur Aida (Gi-
useppe Verdi), Johansfors marsch (Ivan 
Wedeborg), Du måste finnas (Benny An-
dersson/Björn Ulvaeus), Nyårsballongen 
(Benny Andersson/Horace Engdahl) och 
Kronobergarnas marsch (Carl Latann) 
extranummer. 
  Under kvällen hölls många hyllningstal 
och uppvaktningar. Efter konserten följde 
en jubileumssupé för 100 personer.

                TexT och foTo: 
ThoMAS BJURINGeR

Johansfors musikkår höll 
jubileumskonsert


