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Hedda Magnusson satt i entrén tillsammans med sin faster Cina Rask.

En av åhörarna var Sivert Petersson som är aktiv 
i Lindås Musikkår.

Broakulla samhällsförenings eldsjälar Mac Hellborg och Barbro Sjöndin.Det välkända Emmabodaparet Harry och Siv Johansson var på plats.

Musikkårens ordförande Håkan Karlsson tackade dirigenten Gunnar 
Magnusson med blommor.

Broakulladamen Irene Nyström uppskattade 
konserten.

Åtta av de 28 musikerna var debutanter. Bakre raden Olle Johansson, Ludvig Fransson och Derrick Atoe. Främre raden Malte Gunnarsson, Tilda Gun-
narsson, Linnéa Månsson, Sanna Klasson och Nestor Ekberg.

Långasjölamms Malin Lundqvist Gunnarsson 
med dottern Tekla hade tre familjemedlemmar 
i musikkåren.

Konserten var tillägnad den förre dirigenten 
Ivan Wedeborg. Man spelade hans kompo-
sitioner och alla arrangemangen var skrivna 
av Ivan. Ivan som var yrkesmusiker i flottans 
musikkår i Karlskrona var dirigent i Johansfors 
musikkår mellan 1962 och 1990. Han är den 
som varit dirigent under längst tid i Johans-
fors musikkår som bildades 1914. Wedeborg 
var född 1920 och avled 1993.

         TEXT OCH FOTO AV THOMAS BJURINGER

Musikkåren
hyllade
Ivan Wedeborg

 KALMAR LÄN När Phytagoras Quest avgjordes i Kalmar län stod 
Bjurbäcksskolan som segrare och går därmed vidare till riksfinal som 
går av stapeln i Malmö 2 juni.
Phytagoras Quest är Sveriges största lagtävling i matematik för hög-
stadieelever en ”Matte” tävling som består av problemlösning under 
tidspress. Uttagningen sker genom lokala individuella uttagningar där 
de tre bästa på varje skola får utgöra ett lag. Man måste uppnå en viss 
antagningspoäng för att delta i länsfinalen. Bjurbäcksskolan var en av 
8 skolor i länet som klarade kvalgränsen och även vann länsfinalen.
De som representerade Bjurbäcksskolan var Alva Johansson och Elias 
Torstensson från 9:an och Agnes Magnusson som går i 7:an som nu får 
delta i riksfinalen.

Bjurbäcksskolan vann
Pythagoras Quest

Två av deltagarna var Elias Torstensson och Alva 
Johansson.

 EMMABODA Det sägs att Emmaboda Konst arrangerade en 
Glasafton med en utställning av Målerås Glasbruk.

Glasafton i Emmaboda

Glaskonstnären från Målerås Mats Jonasson omgiven av Emmaboda 
Konsts Rune Hallberg och Göran Björkqvist.

 DET SÄGS ATT...

Johansfors musikkår höll sin 
traditionella påskkonsert i 
Broakulla Folkets Hus inför 110 
entusiastiska åhörare.


