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Siden sidst.
En dejlig sommerdag i Peder Most garden er ved at være slut. Vi har spillet til Svendborg Skyttelavs årlige
fest i Christiansminde. De første gardere mødte kl. 04.30 i morges til afhentning af skytternes formand,
konge og prins med efterfølgende modtagelse på rådhuset - med morgenmad.
Det næste hold gardere spillede foran skytterne fra Anne Hvides gård til Christiansminde, hvor flaget blev
hejst. En stortrommespiller og en lilletrommespiller blev i Christiansminde og fulgte skytterne til og fra
frokost. De fik fri kl. 14.00 og var "helt færdige" efter næsten 12 timer "på stikkerne".
I foråret har vi spillet underholdningskoncert i anledning af Marineforeningens 100 års jubilæum og givet
koncert i Borgerforeningen sammen med RDNB (Royal Danish Navy Band - bedre kendt som Søværnets
Tamburkorps). De fejrede deres 50 års jubilæum med en turne rundt i landet, hvor de optrådte sammen med
lokale orkestre. Vi er glade for, at de henvendte sig til os, og garderne er glade for at spille den slags
koncerter med et spændende repertoire og en masse lyttende publikummer.

Nodearkiv.
Normalt fremhæver vi ikke enkeltpersoner, for i en forening, der drives af frivillige, skal alle hjælpe til, men
Jesper Olsen, Lis Nowak og Sten Rask har gjort en kæmpeindsats på arkivområdet: Jesper har indscannet
tamburkorpsets arkiv, så det nu ligger elektronisk, og Lis og Sten har opdateret brass bandets små
march/koncerthæfter samt de hæfter, der spilles efter ved Ærø Skyttelavs fest. Det tager timer/dage og er et
enormt tålmodighedsarbejde. En stor guldrandet tak til dem alle tre!

Årets Peder Moster / Årets frivillige.
Hvert år til gardens forårsfest kårer vi Årets Peder Moster, og i år havde garderne stemt på Rikke Friis Jensen,
som samtidig fik 10 års diplom. Tillykke med det hele, Rikke.
Derudover har vi indstiftet en ny pris: "Årets frivillige", da vi gerne vil påskønne det store arbejde, der bliver
gjort i kulissen af ihærdige folk. Prisen, der også er en vandrepokal, blev givet til Poul Høite Andersen for hans
utrættelige engagement gennem 43 år.

Sponsorater.
Garden har også fået gaver, bl.a. sponsorater fra Spies Fonden og Albani Fonden, til indkøb af tværfløjter og
udskiftning af gamle instrumenter.
Men også en helt speciel gave, nemlig skibsklokken fra skonnerten Peder Most, der sejlede garden på
Danmarksturne i 1953. Den blev overrakt af Hans Raae Andersen ved en lille højtidelighed i garden - med
musikledsagelse naturligvis:)
(Læs mere på pedermost.dk under Nyheder)

Korpsleder.
Efter DM sidste år stoppede vores korpsleder Bjarke V. Andersen, og ham vil vi også sige tak for
inspirerende og munter ledelse på marchture, øveweekends og ved konkurrencer. I Peder Most Garden er
korpslederens opgave først og fremmest at lede garden på marchture, men vi har også den aftale, at han/hun
hjælper med tilrettelæggelse og afvikling af øveweekends/ture.
Som ny korpsleder har Kenneth Cosmus meldt sig, og vi glæder os til samarbejdet, der allerede er godt i
gang.

Major
På falderebet vil jeg præsentere vores nye major: Line Høite, der sammen med Emma Kragesand vil svinge
staven foran garden. Det er dejligt med to majorer, men faktisk har vi tre! Lone Mortensen, der har en fortid i
Holbæk garden, træder til, når vi står uden major til et arrangement. Det er selvsagt en stor hjælp.

Afslutningsvis skal jeg gøre opmærksom på, at udgivelsesåret for Skumsprøjten fremover bliver fra august til
august, så den følger gardens undervisningsår. Pga denne overgang har denne udgivelse ikke noget nummer.
Kirsten Hildebrandt
Formand

Peder Most Garden på Ærø
Lørdag Den 31/8 2013 var Peder Most Garden på Ærø. Men det var ikke en normal tur til Ærø, for færgen var
nemlig gået i stykker. Det var meningen, at vi ikke skulle af sted fordi færgen var i stykker, men det skulle vi
alligevel, fordi dem vi skulle spille for så gerne ville høre os. Så vi kørte til Tåsinge flyveplads og fløj over til
Ærø. Og der er jo mange der praler med de kom på talent holdet i fodbold eller vandt kampen i weekenden
men jeg tror ikke de bliver hentet i en flyver. Men der var nogen der blev lidt bange for, at de skulle flyve i en
rundflyvnings flyver så de begyndte at græde lidt, men det gik hurtigt over og vi fløj alle sammen med. Da vi
var landet var det midt på øen, men det var ved havnen vi skulle spille så tyskerne (dem vi skulle spille for)
kom for at hente os på flyvepladsen. Da vi kom til den restaurant vi skulle starte ved skulle vi skynde os at
stille op til march så vi kunne komme af sted med det samme. Da vi havde marcheret ned til havnen skulle vi
holde en koncert for tyskerne. De blev glade og syntes at vi var rigtig gode. Så skulle vi ud og marchere i byen,
men det gjorde rigtig ondt i fødderne fordi det var nogle dårlige sten at gå på. Da vi kom tilbage skulle vi holde
en til koncert på havnen det var hårdt at stå op i så lang tid, men vi klarede os til vi skulle hen og spise på
restauranten, hvor vi fik god mad og drikke. Da vi havde spist og drukket færdig skulle vi ned til færgen og kl.
den var ca. 20:30 da færgen sejlede, der var et par stykker der blev ret søsyge men der var ingen der kastede op
(heldigvis). Da vi kom hjem til Svendborg skulle vi op til Garden og klæde om men det var jo en lørdag og
alle havde fået løn den dag så der var rigtig fest i byen så vi blev nødt til at tage en omvej op til Garden, men
det gik;-) da vi så var kommet derop skulle vi klæde om og de ,,små'' skulle hentes og så var sådan en god dag
gået
Senia Berthelsen, piccolofløjte

