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Formanden har ordet
Vi er i gang med at indspille en cd! Næste år fylder garden 60 år og det er jo dermed jubilæumsår, som vi
bl.a. vil fejre med udgivelsen af en cd. Den forrige blev indspillet for 10 år siden, og vi har tit talt om, at vi
ville bedrive én mere – bare ikke fået gjort alvor af det. Men NU skulle det være.
Det foregår i Peak Productions studie i Odense, og foreløbig er der berammet 4 datoer til projektet.
Det er hårdt arbejde for de unge mennesker skulle vi hilse at sige: op 06.30 på en søndag, ned i garden, læsse slagtøj, af sted til studiet i 3 privatbiler og gardens lastbil, pakke ud, stille op, stille ind og og starte på de
første gennemspilninger.
Der er sat 6-7 timer af pr. gang, og vi får uden tvivl brug for alle timerne.
I dag er vi af sted med Tamburkorpset og dirigent Morten Høite Hansen.
Målet er, at alle 6 numre skal ”i kassen” i dag – så giver Morten brunsviger på torsdag
Foreløbig arbejdes der på højtryk med ”West Side Story”. Det er John Syberg og Jesper Flinthøj, der står for
teknikken . Dvs John er den, der følger med i partituret og retter ind. Som Lasse siger: ” Han er dygtig, konsekvent og striks, og vi tager lige noget om for 18. gang, selvom ingen andre kunne høre, der var noget galt”
Samtidig med, at der skal komme en cd ud af anstrengelserne, er det også vældig lærerigt, for garderne/
musikerne er tvungne til at lytte til hinanden, hvilket de naturligvis altid er, men i denne situation er der meget på spil. ”I står og sover, gør I” siger John pludselig. Hver enkelt har egen mikrofon, så han kan høre ALLE bøfferne plus at han er vældig skrap til rette ind omkring balance, intonation, energi, tempo osv osv.
Hele denne proces ser vi også som en god investering.
Prologen til ”West Side Story” indspillede Morten og Rasmus i et take, og efterfølgende indspillede fløjterne oveni. Noget af et kunststykke, men det lykkedes.
Uden mad og drikke……. Vi sørger selvfølgelig for god forplejning, og i dag havde Lone lavet frikadeller
og kartoffelsalat med gulerods – og agurkestave til frokost. I pauserne er der nødder, mandler, rosiner, frugt,
lidt slik, kaffe, the og vand ad libitum, så vi gør, hvad vi kan for at holde blodsukkeret stabilt.
Vi er fire voksne med, og vi er også aktive: skriver indlæg til Skumsrøjten, knytter tyrkerknob til tørklæderne, strikker nissesokker og den slags. Endnu en dejlig dag i Peder Most garden.
Fortsætter på næste side

Sidste weekend i november tager hele garden på øveweekend. Det er en traditionsrig weekend med masser af
musik, dejlig julemiddag, aftenunderholdning osc. I år var weekenden dog speciel, da vi skulle have optaget
en film. Filmen skal bruges som reklame for garden og især gardens musikskole. Den henvender sig til de 6
til 12 årige og deres forældre. Den kan ses på Youtube på dette link: http://www.youtube.com/user/
pedermostgarden
Normalt har vi ikke uniformerne med på disse weekends, da den står på arbejde fra tidlig morgen til sen eftermiddag. Men ifm filmoptagelsen skulle alle i uniform, så lastbilen måtte køre to gange mellem garden og
V. Skerninge skole for at få det hele med. Heldigvis er vi godt tilfredse med resultatet, så det var al sliddet
værd.
Udover cd og film er julen over os med sine mange dejlige arrangementer. Tamburkorpset og alle vores små
nisser førte an, da juletræet blev tændt på Torvet, orkestret har spillet julekoncert i Tved og Sct. Nicolai Kirke med Luciaoptog og lille fløjtekoncert begge steder. Nu venter julemanden på at blive hentet og vi skal på
den årlige plejehjemstur – i år besøger vi Hesselager, Ollerup, Frøavlen og Troldemosen samt sponsorer og
venner af garden.
Når vi har holdt juleafslutning for eleverne d. 19.dec. og indspillet cd d. 22. dec. går vi på en – synes vi selv –
velfortjent juleferie.
Peder Most garden ønsker alle en glædelig jul og et godt nytår.
”Peder Most garden – meget mere end musik”

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.

Nyt fra loppemarkedet
V. Claus Johansen, næstformand
Har I alle været på loppemarkedet for nylig? Der er sket en del nyt!
I vores bestræbelser på at gøre vores loppemarked bedre og mere attraktivt har vi ændret lidt på opstillingen
ved tøj/legetøj. Vi var så heldige, at falde over en del stålreoler, som gjorde det muligt at præsentere vores tøj/
legetøj bedre og samtidig lette adgangen til porcelænsafdelingen. Et tiltag som er faldet i god jord ved kunderne. Der skal lyde en stor ros til vore flittige medhjælpere, som har lagt et stort arbejde i denne rokade.
Der er også sket en mindre synlig ting, men med en stor effekt. Vi har fået organiseret vores affaldshåndtering
så den stort set er på hjul. Dette gør, at det ikke er nær så tungt, at køre vores affald væk. En stor lettelse for de
hårdt prøvede rygge/arme på mandskabet.
Det næste man vil opleve er, at vi har indkøbt tøj til vore sælgere, så vi ikke bare ser ens ud, men også er
varmt klædt på i den kolde tid. Der er virkelig koldt i vore lokaler i vinterhalvåret og vi er stolte af, at vi kan
tilbyde vore frivillige medhjælpere dette. Tøjet skulle efter planen komme sidst på året, eller i starten af det
nye år.
Endelig vil jeg benytte lejligheden til at takke alle ”leverandører” og kunder på loppemarkedet. Det er en fornøjelse, at der er så mange som betænker os med effekter, og dermed støtter det gode formål. Dette betyder, at
vi til stadighed har mange afhentninger til hvert eneste loppemarked, så der er nyt på hylderne til vore mange
trofaste kunder.

Billeder fra vores årlige plejehjemsjuletur

www.skaarup-autohandel.dk

Billeder fra øveweekenden

Kalender for jubilæumsår 2013
26. - 27. januar

Elevweekend: ”Musik og fis” med 6. juli og Odense Pigegarde

02. marts

Forårsfest for hele garden, venner og familie

22. - 24. marts

Øveweekend for orkester og tambourkorps

30. marts

Jubilæumsreception i garden for hele garden, familie, venner, støttemedl., VIP’s med flere

09. maj

Spille ved Krigergravene

01. - 07. juli

Sommertur og DM i Frederikshavn

01. august

Spille ved Gammel Torvedag

01. august

Koncert på Bølgen

24. august

Spille til Regatta på Ærø

07. september

Jubilæumskoncert og jubilæumsfest for hele garden, tidligere medl., støttemedl.,
Loppemarkedet, venner, familie med flere.

22. - 24. nov.

Øveweekend for orkester, tambourkorps og minimoster

29. nov.

Spille når byens juletræ tændes

