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Peder Most Garden spiller koncert i Lloret De Mar, Spanien  



www.skaarup-autohandel.dk 

Formanden har ordet 
 
I skrivende stund befinder vi os i Spanien på koncerttur. Vi ankom lørdag d. 16. okt. efter en bustur på 26 timer. Gar-
derne har sparet sammen til denne tur siden jul og der har været arbejdet ihærdigt med koncertprogrammet og forbere-
delserne i øvrigt. Vi rejser med Garderrejser, som igen entrerer med rejseselskabet med Our World, der er specialister 
i grupperejser. Garderrejser uddanner deres egne rejseledere, og vi har to med af slagsen, hvilket er en stor hjælp. 
Normalt står vi selv for al planlægning og afvikling af vores ture, men en tur til Spanien med spilletilladelser fra myn-
dighederne osv, afstod vi fra at kaste os ud i. 
I går spillede garden den første koncert på hotellet for et stort publikum og høstede mange roser fra begejstrede spani-
ere. I alt skal vi, i løbet af de fem dage vi er hernede, spille 6 koncerter af 1 times varighed. Derudover skal vi på et 
par udflugter til bl.a. Barcelona. I fritiden er der mulighed for at bade i hotellets pool, og vejret er helt perfekt til det! 
Stemningen er god, og garderne i topform, og vi er stolte over at præsentere Svendborg og Danmark på denne måde. 
Se billeder på www.pedermost.dk 
Vi havde/ har ellers grund til at være nedslåede efter det kommunale budgetforlig, som er blev vedtaget. Det betød en 
halvering  af gardens tilskud i løbet af de næste 4 år. Det frygter vi selvfølgelig kan komme til at gå ud over kvaliteten 
i garden samt de frivilliges motivation, men vi vil selvfølgelig gøre alt, hvad der er muligt for at ”overleve”. Bl. a. vil 
vi tage på flere skolekoncerter og ad den vej forhåbentlig øge elevtilgangen. Eleverne er jo en forudsætning for, at vi 
har en spillende garde. 
Jeg har sagt det før, og siger det nu igen: Peder Most garden driver en musikskole, hvor man lærer at spille et instru-
ment helt fra bunden og trænes i alle de discipliner, der skal til for at have en god offentlig fremtræden ifm udøvelse 
af musikken. 
Vi har to kontraktansatte dirigenter og 8 timelønsansatte spillelærere, som alle er højt kvalificerede og tilbyder den 
bedste undervisning. 
Der er altså IKKE en forudsætning, at kunne spille for at melde sig ind i garden, men allerede spillende medlemmer er 
selvfølgelig altid velkomne. 
Når vi er vel hjemme igen starter prøverne til årets julekoncerter for orkestrets vedkommende, og tamburkorpset tager 
så småt hul på deres DM repertoire, som helt sikkert vil sætte nye standarder. 
Adi Zukarnovic, kendt musikhoved i Svendborg, skriver og arrangerer stykket, som vi glæder os meget til. 
Så det er en travl tid, vi går i møde med øveweekend, nissearrangementer, 3 julekoncerter osv. Men sådan er det hvert 
år i november/december, så det er vi vant til – og glæder os til. 
Selv om det er lidt tidligt, vil jeg ønske alle vore trofaste annoncører, støttemedlemmer, sponsorer og læsere en rigtig 
god jul og et godt nytår. 
 
Kirsten Hildebrandt, Formand 



Præsentation af Ina Gram 

 
I september ansatte vi endnu en fløjtelærer, Ina Gram, som i første omgang skal stå for sammenspil med tamburkorp-
sets fløjter. Fra foråret 2011 vil hun fungere som barselvikar for Anette Lynghøj. 
 
”Jeg startede med at spille tværfløjte i Kolding Musikskole da jeg var ti år, og i de 13 år jeg gik der, har 
jeg spillet med i forskellige symfoniorkestre, harmoniorkestre og en hel del andre sammenspil. I årene 
2004-2007 gik jeg på MGK i Kolding og derefter blev jeg optaget på Syddansk Musikkonservatorium og 
Skuespillerskole i Odense med hovedfaget klassisk fløjte. Jeg har min bacheloreksamen i januar og fort-
sætter derefter på kandidatuddannelsen. 
Jeg har aldrig selv spillet i en garde, så det var en hel ny verden, der åbnede sig for mig, da jeg efter et 
par måneder på Fyn startede som fløjteinstruktør i Odense Pigegarde, og jeg er blevet meget begejstret 
for gardermiljøet og de mange spændende oplevelser der følger med, både socialt og musikalsk. 
Ved siden af mit studie underviser jeg nu i både Odense Sko-
leorkester, Haderslev Garden og her i Peder Most Garden. 
Derudover spiller jeg jævnligt koncerter rundt omkring i lan-
det, enten selv, med en blæserkvintet eller med en fløjte-
guitar duo. Det betyder meget for mig, at jeg i min hverdag 
både underviser andre og selv får spillet en masse, da jeg sy-
nes begge dele er vigtigt for at blive en god musiker.  
Til sidst vil jeg sige tusind tak for at I alle har taget så godt 
imod mig, ikke mindst på vores tur til Spanien, hvor jeg havde 
min debut i en garderuniform.” 

Ina Gram 



Dirigentsituation 

Morten Høite er tilbage som dirigent for tamburkorpset, da Casper Facius desværre måtte sige op efter kun et år. Men 
det er en musikers lod, at han/hun ofte må flytte derhen hvor der er mest arbejde. 
 
Vi var glade for Casper, men MEGET glade for, at Morten kunne og ville overtage dirigentstokken. Han er garder med 
liv og sjæl, har visioner for tamburkorpset og arbejder meget seriøst og engageret. 

Kirsten Hildebrandt 

 

Her ses Morten som solist med orkestret på vores hotel i   
Spanien, hvor han spiller på ringeklokke i nummeret 
Happy Cyclist. 

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. 



3 ”postkort” fra Spanien 

Vi startede i Svendborg og vi frygtede ret meget busturen som var utrolig lang. Men så var der fest.. og stilen var lagt. 
Der var masser af fest, farver, pool, og ikke mindst musik og søde mennesker. Det har været en meget anderledes op-
levelse og kun på den gode måde (bortset fra omvejene) Jeg føler mig meget mere  som en del af garden nu, hvilket 
også var det formål jeg primært tog herned med. Især fordi jeg ikke tidligere har snakket med folk fra tambourkorpset. 
Men bare det at være på ferie og samtidig spille musik er jo lækkert. 
Pernille Kvamsdal 

 

Nu hvor vi er på vej hjem fra Lloret de Mar kan vi lige give en kort fortælling om vores tur. 

Søndag øvede vi og holdt en lille koncert på hotellet.  Mandag tog vi en tur til Barcelona, vi så nogle ting, bla. Den 

ufuldendte kirke, bagefter fik vi tre timer inde ved la Rampla, hvor vi måtte lave, hvad vi ville. Tirsdag gav vi en kon-

cert på hotellet, bag efter fik vi fri. Onsdag havde vi to koncerter, i mellem dem var vi i poolen, nogen var stort set i 

poolen hver dag. Torsdag havde vi også to koncerter, resten af tiden brugte vi på at nå det vi ikke havde nået, og gøre 

os klar til at tage af sted om fredagen.  I dag, fredag, tog vi så af sted ved ti tiden. 

Turen har været god, og hotellet var fint. Vi var ikke så vilde med maden, der var der. Det var fedt at der var badekar, 

men på vores værelse manglede proppen. Men ud over de ting har det været en hyggelig tur, programmet været fint, 

bortset fra, at der var lidt for mange koncerter. 

Hilsen rum nummer 17 – Louise Rødby og Vibeke Richardt 

 

”Åh nej, 28 timer i en bus!” Sådan tænkte jeg da jeg tog hjemmefra fredag eftermiddag.  Men heldigvis og selvfølge-
lig var det en rigtig hyggelig bustur. Det er første gang jeg har været i Spanien og jeg blev lettere chokeret over hvor 
turistet der var. Hotellerne lå nærmest oven i hinanden, og de fleste butikker solgte ting som der stod Spanien på. Tu-
ren til Barcelona er et af mine personlige højdepunkter. Jeg er sikker på at jeg skal dertil igen en anden gang. Den vil-
deste oplevelse var turen til Montserrat. Jeg vidste godt at jeg ikke er synderligt glad for højder, men jeg havde ikke 
regnet med, at det ville være problematisk for mig at køre op på et bjerg. Men det var det. Jeg så slet ikke på udsigten 
på vej derop og overvejede kraftigt at blive i bussen. Men jeg tog mod til mig og fik set den fantastiske udsigt. Jeg fik 
også klappet den sorte Madonna så nu skulle resten af mit liv være sikret. Vejret har været fint, sol og ikke for varmt.  
Nu er vi på vej hjem og det bliver også en lang, men god tur. 
Mette Vuns, Agent 1 



 

 

 

Gardens julekalender 

26. november kl. 16.30 Tambourkorpset tænder byens juletræ 

06. december kl. 19.30 Orkestret spiller julekoncert med luciaoptog i Tved kirke 

11. december kl. 15.00 Orkestret spiller julekoncert med luciaoptog i �icolai kirke 

13. december kl. 19.30 Orkestret spiller julekoncert med luciaoptog i Sørup kirke 

18. december  Garden besøger nogle af byens plejehjem for at spille julen ind 

19. december kl. 10.30 Garden henter julemanden til Svendborg 

 

 

 

Billeder fra 2009, hvor garden hen-
tede julemanden til Svendborg 


