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Siden sidst. 

Grundet travlhed ifm jubilæet har vi slået de to første numre af Skumsprøjten sammen! 
Siden sidst har vi: 

Deltaget med vores elever i en fælles øveweekend ”Musik og Fis” med 6. juli garden og Odense 
Pigegarde 

Holdt forårsfest og kåret Årets Peder Moster 
Etableret ny hjemmeside 
Deltaget i LGF repræsentantskabsmøde 
Holdt reception i anledning af 60 års jubilæet 
Udgivet cd: ”60 år med musikken” 
Deltaget i Aalborg Musikkonkurrence – Aamuk 
Været på jubilæumssejllads og til DM for garder 

Det er sidst i marts, og foråret skulle for længst have været her, men vinteren har bidt sig usædvanlig godt 
fast. Nu plejer Peder Most ikke lade lidt kulde stå i vejen, så planen er, at vi går en tur i gågaden med fuld 
musik på receptionsdagen, som er 30.03.2013 kl. 13.00 – og det gjorde vi! Som optakt til dagen havde vi 
besøg af en journalist og en fotograf fra ugebladet ”Hjemmet”. De laver et portræt af PMG med fokus på 
den betydning, det kan have for unge mennesker at deltage i en garde. I den forbindelse havde de interwievet 
Rikke og Bjarke, og fortsatte med at tage stemningsbilleder af omklædningen og snakke med flere gardere. 



Efter turen i gågaden spillede garden en 20 minutters koncert i gården, mens gæsterne ankom. 
Den røde løber var rullet ud, fanen var ude og trappen var pyntet med blomster. Mathias og Anders G. stod i 
uniform ved porten og agerede parkeringsvagter, så med levende musik oveni, var der ikke et øje tørt. 
Der var bl.a. indbudt nuværnede og gamle Peder Mostere, samarbejdspartnere, kunder, folk fra kommunen og 
kulturen, venskabsgarder og venner af garden. Vi var 125 mennesker i gardens forholdsvis beskedne lokaler, 
så der var feststemning og mange gode snakke. Bruno Hansen, kulturudvalgsformand i Svendborg holdt tale 
efter formandens velkomst. (begge taler kan læses under ”Nyheder” på gardens hjemmeside) 
Køkkenet v. Pia Haure havde som sædvanlig rullet sig ud og anrettet den flotteste buffet med alskens 
pindemadder, frugt, dessert og kage. Sidsnævnte stod basunspiller Mette Vuns for. 
Receptionen var også releasefest for vores nye cd ”60 år med musikken” og i den forbindelse skylder vi Jane 
Rasmussen – grafisk designer og mor i garden – en meget stor tak for det flotte arbejde, hun har lavet. Hun 
har stået for hele den grafiske opsætning. 

Desværre kunne Dronning Margrethe (alias Jan Schou) ikke komme til festen og klippe snoren, men vi ville 
ikke undvære det royale islæt, så cd `en blev båret ind af Oliver på en Peder Most pude med stor, rød sløjfe 
om. Anne Lene (dirigent) – flankeret af Morten og Rasmus (dirigenter) – pakkede op til Lasses 



CD `en kan indtil videre kun købes i garden. (Mail til formand@pedermost.dk hvis du vil have den med 
posten)

 
Lørdag d. 9. marts deltog Claus Johansen (næstformand) og jeg i LGF ` s repræsentantskabsmøde på Sct. 
Klemens Skolen i Odense. Der er 60 garder i landsforeningen, og der var repræsentanter fra ca. halvdelen. 
Mange garder har mistet medlemmer de seneste år, så LGF `s bestyrelse har tænkt stort, været visionære og 
ikke mindst handlet!. For, som formanden Henrik Thiesen ganske rigtigt siger: ”Hvis vi lader stå til og IKKE 
gør noget, så dør vi”. 

LGF har derfor udviklet ”The Academy of Performing Arts” – TAOPA - som er en platform, der prioriterer 

udviklingen af børn og unge gennem udøvende kunst: musik, sang, teater, dans og filmkunst. 

Filosofien bag er at forbedre det "sociale DNA" for nutidens unge via sociale og kreative tiltag. Nøgleordet er 

”optræden”, som det værktøj, der er med til at opbygge børn og unges selvtillid, selverkendelse, uafhænighed 

og karakter. 

Der er i dag øgede krav til foreninger om at være samfundsengagerende, og det både kan og vil LGF. Der 
ligger tre års hårdt arbejde forud, men nu bliver ”Taopa” for alvor skudt i gang. I løbet af processen har LGF 
præsenteret bl.a.en lang række musikskoler, kultursammenslutninger, politikere og beslutningstagere for 
”Taopa”, og Høje Tåstrup Kommune har allerede ”bestilt” Taopainstruktører som tovholdere på et 
integreringsprojekt med et budget i millionklassen. Instruktører, der vel at mærke kommer fra garderverdenen, 
men selvfølgelig er uddannede til opgaven. Læs mere på lgf.dk og taopa.dk. 



 

I efteråret fik vi et godt tilbud! En forælder, Søren Nielsen, tilbød at trimme gardens hjemmeside, og den er 
nu kørende med et helt nyt, flot look, reviderede tekster, medlemslogin, lydfiler o.m.a. Det er sådan noget, 
der er med til at gøre det sjovt at lave frivilligt arbejde, og vi siger stor, stor tak til Søren for det kæmpe 
arbejde, han har lavet. Han synes måske ikke, det er så kæmpe, fordi han bare kan sådan noget, men for os 
har det betydet meget. Besøg os på siden! Adressen er fortsat pedermost.dk 
Vores årlige forårsfest blev holdt på Viking d. 2. marts. Det er en stor familiefest med madkurv, 
elevoptræden, overrækkelse af diplomer, kåring af årets Peder Moster samt underholdning. I år var der to 
”Årets Peder Moster”, nemlig Chris Cornaby og Dan Clausen – begge fra brass bandet. Chris er nodearkivar 
og Dan er bandmanager, så de er begge i ”stillinger” med en del at holde styr på. Det gør de så godt, at 
valget faldt på dem, og de ønskes et stort tillykke. 
Det nye profiltøj på gardens loppemarked er taget i brug, så nu er de alle ”Blå mænd” – også damerne. 
Det er termotøj, og vi skulle hilse og sige, at det har lunet meget i en lang, kold vinter. 

Mange hilsner til alle læsere 
Kirsten Hildebrandt, formand 



PEDER MOST GARDEN 
Nu med kunst på væggen 

Vi har haft den glæde, at blive kontaktet af Birthe Einar-Jensen, lokal kunstner, som mente, at et af hendes 
malerier – helt klart – skulle hænge i Peder Most gardens lokaler. 
Ved nærmere eftertanke er det en stor ære for os at blive kontaktet på den måde, og vi lavede en lille 
delegation, som besøgte galleriet lidt længere oppe ad Bagergade. 
Birthe Einar-Jensen fortalte historien om billedet, som har været lidt rundt i verden på forskellige 
udstillinger. Men som hun sagde, så skulle billedet hænge, hvor det hører til, nemlig i Peder Most Garden. 
Aftalerne om overrækkelsen blev lavet, og ved en lille højtidelighed i gardens lokaler, blev maleriet hængt 
op. 
Inden overrækkelsen skulle vi så lige finde ud af, hvor det skulle hænge, og valget faldt på 
opholds/fællesrummet, hvilket indebar, at der skulle rengøres et stykke væg. 
Dette udartede sig til, at vi gik i gang med en mindre renovering , og vi står nu med et rum, der gør, at 
billedet virkelig kommer til sin ret. 
Jeg er overbevist om, at det vil være et kært minde om vores 60 års jubilæum. 

Poul Hildebrandt 
Kasserer 



Musik og Fis 
Igen i år har Peder Most Garden sammen med 6. Juli Garden og Odense Pigegarde afholdt ”Musik og Fis”. Det 
er en fælles øveweekend for de yngste elever, som endnu ikke er nået så langt, at de er med i Brassband eller 
Tamburkorps. 
Det foregik d. 25-27 januar i Odense. Der var 40 elever med, og Peder Most var flot repræsenteret med 17 
elever. Vi mødtes fredag kl. 18.00 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 at stable en fælles koncert på benene. 
Det er allerede aftalt, at afholde ”Musik og Fis” næste år igen, hvor vi vil forsøge at få en garde eller to mere 
med. Dette, for at give flere chancen for en god oplevelse og for at give vore egne elever en større kontaktflade 
inden for garderverdenen. 
Det vil selvfølgelig også hjælpe på økonomien i sådan et arrangement, at der er flere om at dele udgifterne. 
Apropos økonomi, så har Peder Most Garden været så heldige i år, at Sparekassens Fond, har støttet dette 
elevarbejde med kr. 10.000. Et stort tak skal lyde til Sparekassen Svendborg. 

Claus Johansen 
Næstformand 



Sommertur og DM 2013 

Mandag morgen … Mandag meget tidligt morgen! 
Kufferten var pakket, instrument og noder var tjekket endnu en gang, at alt var med. 
Bilen blev læsset, og turen gik gennem Svendborgs endnu halvsovende gader. 
På havnen mødte jeg de første morgenfriske gardere og hjælpere, hvor vi med fælles morgenhæs stemme fik 
sagt godmorgen. 
Med baggagen under armen gik vi mod træskibbroen og fandt vores sejlende hjem for de næste dage: ”Havet”. 
Efter en kort velkomst af skippers kone og tilladelse til at gå ombord begyndte vi at betræde den hængende 
landgangsbro. Bjarke tog efter nøje gennemsyn af ophæng og hængsler også de første skridt på vej ombord. 
Vi kunne dog ikke forlade Svendborg uden i fælleskab at synge fødselsdagssang for vor alle sammens Roadie, 
Poul Hildebrandt! Flag havde familien selvfølgelig sørget for. 
Med alle ombord blev fortøjninger kastet, og med en vinkende skare af mennesker, stævnede vi fra Svendborg 
i morgendisen. 
Næste stop, Fredericia!, nu var turen for alvor i gang! 
Da vi gled ud gennem Svendborgsund i morgendisen, fik vi af skippers frue en fortælling om skibet og 
hvordan man færdedes ombord. Inklusive instruktion i brugen af de sanitære forhold, hvis betjening krævede 
lidt forklaring, og efter skippers frue’s udsagn, en sang. 
De som ikke skulle sejle med, blev trakteret i garden med en brunch, der ville få Chris McDonalds blodsukker-
barometer til at stå på orkan! 

Om eftermiddagen nåede vi vores mål, Fredericia. Pladsen ombord var ikke til at holde prøve med et brass 
band, men når der er mangel på plads ombord, så var der til gengæld rigeligt med plads på kajen. Med bussen 
placeret som læsejl og rigeligt med tøjklemmer på noderne, holdt vi prøve til forbipasserendes store undren. 
At måger ikke er musikalske, må hermed være modbevist, da det uden tvivl har været en fortegnsfejl som 
gjorde, at en måge tog sigte på vores ene cornetist. 
Om aftenen skulle vi i uniform. 100 meter fra skibet, i bunden af Fredericia havn, holdt vi turens første 
koncert. Selv med besøg af en mindre regnbyge, holdt publikum standhaftigt ved og det var dejligt endeligt at 
komme i gang med at spille igen. 
Om aftenen var 6. Juli garden inviteret ombord til en uformel hyggaften. 

Tirsdag morgen blev vi purret ganske tidligt. De, som havde overnattet på skolen, kom morgentrætte og 
kaffetørstige ombord. Mens morgenmaden blev indtaget, stævnede vi ud i Kattegat med kurs mod turens næste 
mål, Grenå. 
Som sagt var der ikke plads til vores instrumenter ombord, men det forhindrer ikke ægte entusiaster i at holde 
prøve. Så med noderne i hånden, og en dirigent for bordenden, blev der holdt syngeprøve. Entusiasmen og 
viljen var bestemt tilstede under prøven, og underholdningsværdien skal heller ikke undervurderes, hverken 
for dem som hørte på, eller for os som sang. 

På et ægte sejlskib skal der jo sættes sejl. Dagens tur var lang, og tiden var med os. Med anvisning fra skippers 
frue, blev folk placeret ved skøder og fald. De herrer Kim, Claus og Poul fik æren af faldet til storsejlet, hvor 
vores kære næstformand Claus, fik lov til at vise overarm. Inden længe var alt canvas sat, og vi kunne nu nyde 
turen op langs Jyllands kyst. 



I flot solskin ankom vi til Grenå, hvor trosserne blev lagt, og vi kunne slappe af inden aftensmaden og aftenens 
koncert. 
Vejrguderne varslede stiv kuling den følgende dag. En vindstyrke som ville gøre vores tur til Læsø til en ret 
ubehagelig oplevelse. Det blev derfor besluttet, at vi sejlede til Læsø umiddelbart efter koncerten. 
Tambourkorpset havde inviteret vores tidligere mangeårige dirigent Gert Hattesen til at komme og holde prøve 
med dem som forberedelse til DM. For at logistikken kunne lade sig gøre, overnattede Tambourkorpset derfor 
i Grenå, og orkesteret stævnede ud med kurs mod Læsø. 
På turen derover kunne vi konstatere at DMI trænger til nye oversættere af vejrgudernes hensigter. Vi fik den 
skønneste solnedgang over et blikstille Kattegat. Så med tæpper, kaffe, øl, sodavand og andet godt, blev der 
sunget viser, snakket og hygget til langt ud på natten. 
Vi vågnede til en stille morgen i Vesterø havn på Læsø. Jeg skulle et par kilometer ind på øen, for at hente 
nøglen til den boldklub, vi havde lånt til prøve og overnatning. Jeg gik over på færgekontoret for at høre, om 
de skulle have en cykel eller andet jeg kunne låne. Her stødte jeg på første fordel af et mindre øsamfund, hvor 
alle kender alle. Jeg fortalte pigen bag disken, at vi havde lejet boldklubben til overnatning. Jeg havde dårligt 
nået at spørge, om de evt. havde en cykel jeg kunne låne, før hun svarede ”Ja, det ved jeg. Du skal op til min 
mormor og hente nøglen, så du hvis du vil, kan du bare låne min cykel. Den står udenfor og er ikke låst”. 

En postvogn hos færgeselskabet blev også lånt og læsset med de største instrumenter. De mindre instrumenter 
blev taget under armen, og så gik følget mod boldklubbens lokaler til prøve. 
Senere på dagen trak vi i uniformen, og marcherede gennem byen mod havnen til en velbesøgt koncert. Igen 
trodsede publikum en let byge, og det glæder da bestemt os glade musikere. 
Aftenen igennem blev det nævnt flere gange, så det må jeg også hellere gøre, at vi blev foreviget på 
marchturen, af Jes Dorf Petersen. Nu venter vi bare på kontrakten ….. 
Torsdag vågnede vi til vores sidste dag ombord. En travl dag, hvor der skulle pakkes en del, da vi skulle have 
alle spillende medlemmer og vores instrumenter ombord. Dog fik vores janitshar ikke lov til at tage sine 
pauker med. 
Vores trailer blev pakket, virkelig pakket! De herrer Kim og Claus gjorde en ihærdig indsats, og resultat blev 
en trailer spændt som en slagtersnøret skinke! 
Da trailer og enkelte hjælpere var sat ombord på færgen, stævnede vi ud på turens sidste sejlads. En 4 timers 
hyggetur mod vores mål Frederikshavn. 
I fuld uniform, stillet op i fineste stil, ankom vi med fuld musik til Frederikshavn. Det gav en vis 
opmærksomhed hos de lokale lystfiskere, da der ud over havnen pludseligt lød marchmusik. På havnen blev vi 
modtaget af en række andre garder, stillet op til parade for at byde os velkommen til byen. 

Efter at have bevist at vores kære smed og chauffør kunne løftes fra vor herres jord, som han holder så meget 
af, blev der taget gruppebillede og afsked med ”Havet”. Tak for denne gang. 
Indkvarteret på skolen begyndte fokus at rette sig mod de kommende dage. Det var nu, mange måneders hårdt 
arbejde skulle sættes på prøve. 
Fredag var fokus fra morgenstunden intens, da tambourkorpset skulle i konkurrence. Med høj koncentration og 
en sidste pep-talk fra Gert, gik de på scenen. Det blev et brag af en koncert, med et begejstret publikum og 
dommere. Der var ingen tvivl om, at alle havde gjort deres bedste!. 
Om eftermiddagen skulle vi i konkurrence, i vores spidsdisciplin, bymarch! (ironi. Red.). Her skulle vi måles 
og vejes på alle punkter, hvordan vi tog os ud på gaden. Resultat klager vi bestemt ikke over, eftersom vi 
øvede på vejen hen til startlinjen. Konklusion, vi er gode til at skyde fra hoften, når det gælder. 
Lørdag morgen … nu skulle orkesteret i ilden. Fra morgenstunden, i hvert fald efter morgenmaden, begyndte 
stemningen at blive spændt og fokuseret. I dag skulle resultatet af mange måneders hårdt arbejde og timer i 
øvelokalet endelig leveres for dommerne og en fyldt koncertsal.. 



Da vi gik fra scenen var der ingen tvivl om, at alle havde gjort det bedste, og satset alt. En super koncert! 
Glade og trætte gik turen mod skolen, til et velfortjent hvil. Udhvilede, glade og nyvaskede, drog vi mod Arena 
Nord til fest med alle deltagere ved DM. 
Søndag! Dagen hvor afgørelsen fra konkurrencerne skulle offentliggøres. Når man går og venter i spænding, 
kan dagen godt falde lang, men der var rig mulighed for at fordrive tiden med at se på Tattoo eller bare drive i 
solen. 
Om eftermiddagen var det endelig tid. I flotte uniformer og bagende sol fra en skyfri himmel, var alle deltagere 
ved DM stillet op til parade på plænen ved Arena Nord. Efter de indledende taler, var det tydeligt at mærke at 
spændingen dirrede i luften, som vi nærmede præmieoverrækkelsen. 
Publikum behøvede ikke lede længe efter, hvor vi stod på plænen da vores navn blev råbt op. Det var ret 
tydeligt med det brøl og flyvende hatte, som pludseligt dukkede op blandt de andre garder. 
2 fantastiske 1. pladser kan vi nu pryde os med, både tambourkorps og orkester. En flot 2. plads hentede 
trommekorpset hjem. Alt blev fejret på behørig vis med den hasteindkøbte champagne. Med tak til den der 
løb! 
Glade, trætte og mætte af indtryk, rullede bussen mod Sydfyn. Der blev der lyttet til optagelserne fra 
koncerterne og intenst lyttet til dommerkommentarerne. 
Sent hjemme, men glade og tilfredse, sluttede en fantastisk sommertur i Peder Most Garden. 

Af Kenneth Cosmus 


