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Formanden har ordet
Tiden flyver af sted! Sidst jeg skrev, var i julen, og nu er det allerede forår.
Som altid summer garden af aktivitet og vi har afholdt:

Garder for en dag

Forårsfest

Generalforsamling

Øveweekend
startet big band projekt, lavet en udstilling i et af Sparekassens vinduer og deltaget – med musik selvfølgelig
– før en GOG kamp, til gymnasternes forårsopvisning i SG Hallen og ved Børneløbet på Valdemars Slot.
Derudover har tamburkorpset og trommekorpset spillet koncert for eleverne på Ollerup sang – og musikefterskole.
I forbindelse med udstillingen i Sparekassen, har Expert på Tvedvej udlånt en fladskærm, som kører kontinuerligt med præsentation af vores lærerkollegium, priser på undervisning og billeder fra garderlivet i al almindelighed. Mange tak til Expert!
”Garder for en dag” var en stor succes målt på antal deltagere og på den PR, arrangementet fik.
Det er Børnekulturelt Netværk, der inviterer foreninger og diverse kulturinstitutioner til at lave forskellige
arrangementer i vinterferien, og de står samtidig for annonceringen, så den side af sagen kører bare på skinner.
Der deltog 17 børn, som prøvede sig frem på forskellige instrumenter under kyndig instruktion af Anne
Brøns, Maja Blenner og Rasmus Clemens. Dagens højdepunkt var en lille koncert for forældrene. Afslutningsvis blev de fotograferet i uniform af Marianne Østervig – 6 af dem på skift i den samme uniform, fordi
vi ikke havde nok af de helt små uniformer
TV 2 Fyn fulgte os med kameraet, interviewede og sendte et kort indslag i nyhederne om aftenen samme
dag. Det var vi selvfølgelig glade for og håber nu, at de børn, vi havde besøg af, melder sig ind i garden, når
de skal vælge fritidsaktivitet.

Fortsætter….

www.skaarup-autohandel.dk

Gardens generalforsamling fandt sted d. 28.marts og som sædvanlig i gardens lokaler. Før generalforsamlingen holdt vi møde med garderne om dette års sommertur, som går til Ungarn. Så var der pizza til alle, der
blev og deltog i generalforsamlingen.
På trods af denne ”lokkemad” er det ikke et tilløbsstykke, men bedre deltagelse, end uden ”lokkemad”.
Hermed kort sammendrag af beretningen for 2011:
”Gardens velbefindende er godt på alle planer. Medlemstallet er status quo med 55 aktive medlemmer, 16
passive og 54 støttemedlemmer.
3 orkestermedlemmer og 1 fra tamburkorpset deltager på Den Fynske Talentskole. 1 fra TK søger optagelse
på MGK: Maria Hyldahl.
Udover konkurrencer, koncerter og arrangementer har vi holdt tre øveweekends, 8 bestyrelsesmøder, 2 lærermøder, 1 forældremøde, 1 fyraftenskoncert, forårsfest, sommerafslutning og julefrokoster.
Og så skulle man tro, at tiden var gået, men hverdagen ”kører” jo ved siden af med undervisning, prøver,
diverse mindre møder og stillingtagen til alverdens små og store ting. Det er aldrig kedeligt.
Lærerstaben er fortsat på 8 personer, hvoraf de to har orlov. Det er Ina, der er i Tyskland og studere fløjtespil og Daniel, der er gået i gang med at læse økonomi på Kbh. Universitet. Vi var meget heldige at få fat i
Maja Blenner til at vikariere for Ina og i august ansatte vi Rasmus Clemens, som nu underviser i slagtøj og
dirigerer både trommekorpset og juniortamburkorpset. Og så har vi selvfølgelig vores to dirigenter Anne
Lene og Morten. Anne Lene har også messingelever udover at hun dirigerer ork.
Angående instrumenter og uniformer er vi rimeligt velkonsoliderede, da vi har bestræbt os på at skifte ud og
supplere op, når økonomien tillod det. I det forløbne år har det fortrinsvis været for sponsorpenge.
Fremadrettet er kalenderen også pænt fyldt, bl.a. har vi startet et samarbejde med Svendborg Musikskole
omkring et big band projekt: ”Cross Over Big Band”. Heine Fick, som underviser musikskolens big band og
Anne Lene, er kollegaer på Nordfyns Musikskole, og det var deres forslag, at vi skulle ”slå pjalterne sammen”.
Med projektet vil vi også gerne sende et signal om, at vi gerne bygger bro mellem de to organisationer, og
har søgt - og fået bevilget penge fra - ”De Frie Kulturmidler” til omskrivning af noder, dirigenthonorar,
lyd, pr og t-shirts. Der har allerede været tre prøver, og den første koncert arbejder vi på skal ligge i pinsen
på Carlsberg Camping. Vi håber, det kan bringe mere med sig. Har allerede en ide om et tamburkorps/
marimbaband samarbejde med Ole Caspersen og Morten Høite. Det kunne man jo passende kalde ”Cross
over percussion”
Fortsætter….

Vi er med i endnu et samarbejde om en række små koncerter på ”Bølgen” med B&U, Hip-Hop gruppen fra
B&U og Cantorikoret fra Vor Frue. Det er kommet i stand på Jørgen Andersens initiativ, og kommunen syntes ideen var så god, at de har støttet det med 45.000 kr – også fra ”De Frie Kulturmidler”.
Som sædvanlig er der nok at se til, og det kan alt sammen kun lade sig gøre, fordi der er den velvilje, der er,
og fordi så mange mennesker gør så stor en frivillig indsats. Især på loppemarkedet bliver der trukket et meget stort læs. Vi er glade for al hjælp, og det kan jeg slet ikke takke nok for, men håber, at I oplever at få lige
så meget igen, som I giver”.
Alle, der var på valg, modtog genvalg, og bestyrelsen fortsætter uændret. (se gardens forretningsorden på pedermost.dk)Som sagt er kalenderen rigeligt fyldt op. Sommerturen går jo til Ungarn, og det kræver en del
planlægning, som vi er i fuld gang med. Der er nedsat et sommertursudvalg til formålet.
Det er et koldt forår, men når der er aftaler om arrangementer, spiller vi uanset vejret: påskelørdag spillede en
trio fra orkestret morgenmusik i haglvejr for de handlende på Torvet, og i morgen, hvor der er lovet regnvejr,
skal trommekorpset spille ved Børneløbet på Valdemars Slot. Men der er aldrig nogen, der - piver – og skulle der alligevel være en enkelt, er der altid andre, der giver en lille peptalk, så alle går friske ud ad døren. Hatten af for vores unge mennesker og godt forår til alle læsere.
Kirsten Hildebrandt, formand

Book Peder Most Garden til en festlig dag
Ring på: 62222016 / 23403407, eller
skriv til: formand@pedermost.dk
Ring og få et godt
tilbud og personlig
rådgivning, hvad
der præcis passer til
dit arrangement.

Musik og Fis
Peder Most Garden har sammen med 6. Juli Garden (Fredericia) og Odense Pigegarde startet et projekt under titlen ”Musik og Fis”. Det går ud på at afholde en fælles øveweekend for de yngste elever, som endnu
ikke er nået så langt, at de er med i Brassband eller Tamburkorps.
Dette blev afholdt første gang d. 4-5 februar i Odense. Der var 39 elever med, ligeligt fordelt fra de tre garder. Vi mødtes lørdag kl. 13.00 og sluttede søndag kl. 13.00.
Undervisningen blev varetaget af en række dygtige og engagerede lærere, som formåede at forene musik,
leg og socialt samvær på tværs af de tre garder. Og til trods for den forholdsvis korte tid og det faktum at
eleverne var på meget forskellige niveauer, lykkedes det dem at stable en fælles koncert på benene. Det gik
så godt, at det allerede er besluttet at afholde ”Musik og Fis” næste år igen.
Det var en fornøjelse at følge eleverne sådan lidt fra sidelinien. At se de elever, som var fra starten var lidt
nervøse og tilbageholdende, og som ikke engang var sikre på om de ville sove på skolen, blomstre op og
deltage i aktiviteterne. Ikke være bange for at snakke med ”nye” venner og bare more sig. Det var endda
elever som udvekslede telefonnumre, for de skulle lige finde en dag, hvor de kunne lege sammen. Dejligt.
Claus Johansen
Næstformand

ØVEWEEKEND PÅ ØRKILDSKOLEN
Eller var det Byskolen ?

Der nu en vis hygge ved at kunne brokke sig over eet eller andet. Specielt hvis det er noget, men ikke aner noget som helst om. Men jeg synes nu alligevel, det er fuldstændig vanvittigt, at omdøbe Byskolen til Ørkildskolen. Faciliteterne er jo de samme, så jeg kan slet ikke se hvorfor. Men nok om det.
Der er visse fordele ved, at afholde øveweekends i nærheden af gardens lokaler i Bagergade. Der er ikke så
langt, hvis man har glemt noget. Og det har man altid. Uvist af hvilken grund, og sådan er det.
Den overordnede plan var, at afholde prøver og overnatte på skolen. Forplejning i garden, og bestyrelsen og
hjælpere – 7 i alt – supportede tambourkorps og orkester, mens der blev øvet op til konkurrencer i Aalborg og
Rastede.
Så vidt jeg husker, har Gert Skovlod engang sagt, at der ved en prøve eller koncert forbrændes lige så mange
kalorier, som ved en håndboldkamp. Det er nok derfor, at jeg har fået det indtryk, at garden ikke spiser. De
æder. Og store mængder.
Det er en ret krævende opgave for køkkenregionen, som har været i gang lang tid inden med planlægning og indkøb. Selv næstformanden måtte i gang, da ovnen var i fare for nedsmeltning på grund af den heftige aktivitet.
I øvrigt mener jeg, at morgenmaden har nået et niveau, som er et bedre hotel værdigt. Ja, det niveau har alt, hvad der kommer fra det
køkken.
Men med den indsats Peder Most Garden yder, er det ærligt fortjent.
Poul Hildebrandt (Hilde)
Kasserer

Billedsamling

Udstillingsvindue ved Svendborg Sparekasse

Gry, årets Peder Most’er

Gardens nye euphonium,
som Bjarke har æren af at
spille på.

Musik og Fis i Odense

