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Peder Most Garden ved Hvidkilde Slot  



www.skaarup-autohandel.dk 

Afslutning inden sommerferien 
 
Juli måned er gardens feriemåned – og så alligevel ikke helt. 
Der er ikke undervisning, men enkelte prøver og  et par arrangementer i løbet af måneden, bl. a på Ærø. 
Vi sluttede sæsonen med en dejlig sommerfest med marchtur i byen, elevkoncert, pølser på grillen og hygge til 
ud på de små timer. Vejret var nogenlunde med os, så vi kunne være udendørs. 
En gruppe af trommeeleverne under ledelse af Freddy Caspersen og Daniel Sloth havde dannet et percussio-
norkester til lejligheden og høstede stort bifald. Nogle af disse elever har kun spillet ganske kort tid i garden 
og det var deres første optræden og første gang, de spillede sammen med andre. 
Det var en god oplevelse både for dem og for publikum. 
Mikkel Berthelsen slog sig løs på lilletromme med ”Pallindrom” og Cecilie og Jesper var friske og stillede op 
med deres fløjter uden lærerhjælp. Mathias og Fie spillede to sange på trækbasun og kornet, så der ikke var et 
øje tørt. Underholdningen varede lidt over en time, så jeg kunne blive ved! Se billeder fra festen her i nyheds-
brevet og flere på vores hjemmeside www.pedermost.dk 



�y major og fanebærer 

 
Siden sidst har vi fået ny major, Emma Kragesand, og ny fanebærer, Frederik Robertsson. 
Emma er blevet oplært af én af vores dygtige fløjtespillere Louise Mølmand, som også kan det der med at gå 
major. Senere skal hun på majorkursus i Landsgarderforeningens regi. 
Frederik er blevet oplært af Anita Petersen og Emma, som begge tidligere har været fanebærere. Han har desu-
den været på fanebærerkursus arrangeret af Danmarkssamfundet (det er den forening, der uddeler faner). 



Vi ser frem til en travl august måned 

August er en meget travl måned i garden. Vi lægger ud med at spille 3 gange ifm indvielse af Borgerforeningen og 

tager derefter til konkurrence i Heikendorf i Tyskland. Der imellem skal vi lige give koncert til Gl. Torvedag , og så 

er der ellers ”Opera på Engen” ved Odense Å, hvor vi på 6. år varmer op for Symfoniorkestret og et tusindtalligt 

publikum. 

Sidst på måneden en sølvbryllupskoncert og Ærøskøbing Regatta. 

Vi er meget glade for disse arrangementer, og indtægterne bidrager betydeligt til gardens økonomi. 

Vores oprindelige plan var at tage på sommertur til Polen direkte efter konkurrencen i Tyskland,  men det viste sig 

at blive alt for komprimeret, så i stedet besluttede vi os for en koncerttur til Spanien i efterårsferien. Det går vi og 

glæder os til, selvom det er en meget lang bustur på 32 timer. 

Datoer til kalenderen: 

31. juli Kl. 11.45   Garden spiller ved Borgerforeningen 

1. aug. Kl. 11.00 og 17.45 Garden spiller ved Borgerforeningen 

6. til 8. aug.    Garden er til konkurrence i Heikendorf 

15. aug. Kl. 14.30   Garden spiller til Opera på engen 

Ring på: 62222016 / 23403407, eller 
skriv til: formand@pedermost.dk 

Book Peder Most Garden til en festlig dag 

Ring og få et godt 
tilbud og personlig 
rådgivning, hvad 
der præcis passer til 
dit arrangement. 



Legat fra Aslaug og Carl Friis 

Garden blev i foråret betænkt med et sponsorat på 6000 kr. fra Aslaug og Carl Friis` Legat. Vi havde søgt pen-
ge til nye epauletter – 4 sæt til den nette sum af 10.000 kr. Det ene sæt er påsyet Anne Lenes uniform, og blev 
luftet første gang ved Børnekulturel Festival på Hvidkilde Slot d. 4. juni. 
Tak til annoncører og sponsorer samt en fortsat god sommer til alle nyhedsbrevets læsere. 
Kirsten Hildebrandt 
Formand 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 Garden havde fået æren af at spille til afslutningen af 
børnekulturfestivalen på Hvidkilde Slot. Slottet var fyldt 
med glade og forventningsfulde børn, der glædede sig 
til at fremvise hvad de havde øvet de sidste dage for 
deres familie. Garden underholdte og spillede for mens 
børnene sang. 


