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Siden sidst.
Kære alle
I dette nyhedsbrev kommer I en lille tur til Paris!
Det kan vi takke dagsbogsskriverne Mette Hybjerg og Anders Berthelsen for. Godt arbejde.
Som det fremgår, havde vi endnu en forrygende tur og er forlængst hjemme igen og i gang med juleriet.
Det er en travl tid, men vi nyder at bidrage til julestemningen i Svendborg.
Alle, der læser disse sider, ønskes en rigtig glædelig jul og et godt nytår fra Peder Most garden.
Kirsten Hildebrandt, Formand

Peder Most i Paris.
Dag 1: Busturen er startet, kursen er sat mod Paris. Stemningen er løssluppen, formandens husbond har
fundet guitaren frem, tonerne stemmer ikke, sangene er på grænsen til det vulgære, øllene er lunkne,
skænderierne går om den næste fællessang, der råbes på må og få, men stemningen og humøret er som altid
højt! Som øllene bliver drukket, og kilometerne bliver mindre, stiger "larmen" eller sangen, om man vil, som
et aggressivt cresendo - det svarer til, at dirigenten har mistet magten og troen under en koncert. Vi er tilbage
til tiden hvor mobiltelefoner ikke fandtes, da dækningen er tysk, og de grådige teleselskaber opkræver takster
så høje, at selv Joachim von And var gået bankerot.
Hertil skal føjes, at bestyrelsen og lopperne hygger, som de plejer, nederst i bussen gemt væk fra de
forstyrrende og larmende "unge". De små fjoller, som var det en børnefilm. Liv og glade dage, alle får det
bedste ud af denne fantastiske bustur. 17 timer og vi er fremme....

Dag 2: Vi bliver vækket lørdag morgen, efter have kørt hele natten, de sene timer bød på strabadser, nogle
slemmere end andre. Hvilket har resulteret i at morgenkaffen dufter lidt syret, som en god lunken og
fordrukken mavesyre.
Morgenmaden bliver serveret i bedste garderstil, 3 styks strygebræt slået op, mad i lange baner og
morgenmaden er serveret. Turen går videre, kilometerne bliver færre, som de to mandlige dirigenters maver,
inden hvert DM. Tempoet er ikke det samme, men et cadeau skal der lyde fra skribenterne. Vi ankommer til
byen af bagettes, vejene er små, alle er trætte men imponerede af den hårdtarbejdende chauffør. Efter nogen
besværligheder ankommer vi, en sidegade til hotellet, vi slæber baggagen igennem de franske gader, check in
er overstået. Vi er indlogeret på overordenligt gode værelser, godtfolket hungrer efter middagsmad, turen går
mod de nærmeste restauranter og derefter til køjs til afslapning inden aftenen begynder.

Peder Most i Paris.
Dag 3: Dagen starter tidligt, 08:00 hvilket føles tidligere for nogle end for andre. Efter endt morgenmad skal
bussen pakkes med slagtøj, uniformen findes frem og de sidste ændringer foretages. Dagens første koncert
spilles i en lille park, midt i Paris. Folk samles, børn som voksne, store som små, i en bue udenom Peder Most.
Efter endt koncert, er det tid til middagsmad, endnu engang i bedste garderstil. 3x strygebræt med dug på
(selvfølgelig), rugbrødet og pålægget er sat op, og de sultne gardere går til "bords". Et par timers fri i Paris,
nogle gik på rov efter de kølige drikkevarer, andre hungrede efter de søde sager (En snært af lykke, om man
vil) imens de kære franskmænd kiggede efter os som var vi bjørne i et bur, maven trækkes ind, læberne
strammes op og franskmændene klikker ivrigt på kameraet. Efter et par timer er det tid til koncert igen, denne
gang i "øs pis regnvejr", men det er dog uden betydning. Godtfolk står i store mængder og lytter ivrigt.
Koncerten gennemføres i højt humør, som var det solskin. Efter endt koncert går turen retur til hotellet,
uniformen hænges til tørre, noder og instrumentet tørres af og vi er igen klar til koncert dagen efter. Vi samles
til aftensmad alle sammen, hvorefter legen er fri. Som spiritussen kom indenbords, blev stemningen
løssluppen endnu engang, nogle hyggede sig vist mere i hinandens selskab end andre (væsker blev delt og
nydt, resten må man selv finde ud af).

Peder Most i Paris.
Dag 4: Dagen starter som normalt med morgenmaden, herefter går turen til Seinen på sightseeing tur med
båd. Hvorefter tilbage til hotellet for at pakke til koncert i Luxembourghaven. Koncerten forløb godt som
altid, i smukke omgivelser og stort publikum.
Aftensmaden sørgede garderne selv for. Efterfølgende gik nogle i seng, mens andre smagte på de lokale,
kolde varer.

Peder Most i Paris.
Dag 5: Dagen startede ud med en gå tur i latinerkvarteret, og vi fik set Notre Dame. Vi skulle egentlig have
haft vores guide med, men han havde fejlvurderet, hvor lang tid, det ville tage ham at sove, så han var
desværre uden for rækkevidde og nåede ikke med. Han var noget pinlig over situationen og undskyldte på
bedste vis. Formanden mente det ville være passende med en lille straf i form af sang i sambakostume til
koncerten senere på dagen - dette blev dog ikke til noget alligevel, det ville nok heller ikke have vært et kønt
syn.
Dagens koncert blev spillet i smukke omgivelser, nok de flotteste vi nogensinde har spillet i, nemlig foran
den gamle opera. Aldrig har vi set så godt et samarbejde, med frygt for at politiet kom og stoppede
koncerten, da tilladelsen ikke var til at fremskaffe. Stort og meget rørt publikum overværede koncerten, som
sluttede af med frieri fra modige Tommy! Stort tillykke skal der lyde fra skribenterne! Herefter gik turen til
restauranten Chez Gigi, hvor der blev holdt en flot tillykke-middag med champagne og sang for det
kommende brudepar Tommy og Anne-Lene. Frederik fik også en hyldest i form af en flot moderigtig sort Tshirt med gardens logo samt et mindre tilskud til en telefon, der kan modtage opkald. For mange fortsatte
festen natten igennem.
Dagens tips: det er vigtigt at huske de franske toiletter har automatisk rengøring efter besøg. Det er derfor en
fordel at vente lidt med at gå ind efter den forrige er blevet færdig (.. Ikke Peter?)

Peder Most i Paris.
Dag 6: Dagen var fri for koncerter og fællesarrangementer, men det synes Morten og fruen var lidt trist, så de
arrangerede en sightseeing tur på gåben. Det var en succes! Vi fik set Triumfbuen, Eiffeltårnet og turen gik
også omkring Louvre. Næsten alle deltog og nogle kom lidt længere omkring end andre, da gaderne i Paris
ikke er synderligt logisk indrettede.
Der var fælles aftensmad på restaurant Buffalo Grill - det kom på en måde lidt bag på tjenerne at vi kom så
mange, og middagen trak en smule ud, men alt i alt hyggede vi os ganske fint og vores kære guide Frederik
hjalp personalet fint igennem aftenen. Størstedelen gik i seng da vi kom hjem efter en lang dag med både
sightseeing og shopping. Andre var tørstige efter diverse væsker og nogle ganske få havde svært ved at finde
deres egen seng og var derfor nødsaget til at sove et andet sted (host host...)

Peder Most i Paris.
Dag 7: Endelig kom dagen, som mange har ventet på og set frem til længe!! Disneyland Paris stod på
programmet fra tidlig formiddag og helt til parkens rørende afslutningsshow med det flotteste fyrværkeri og
Disneys klassiske musik. Det var en kanon dag. Nogle blev tvunget i de største og mest farlige rutchebaner og
kom ud derfra med blandede følelser af taknemlighed for overlevelse og frygt. Da vi kørte derfra omkring kl
21 skulle vi finde den restaurant, hvor aftensmaden skulle indtages. Menuen stod på pizza og kage. Efter
længere tids søgen mødte vi det bedste personale, vi har mødt på hele turen. De var fyldt med energi og glæde
over vi kom. Det var derfor passende med den traditionelle tak for mad sang! Personalet sang og hoppede med,
og vi gik derfra i fantastisk humør trods træthed efter en lang dag. Det skal også nævnes her at vores
fantastiske chauffør Flemming, blev slået til busmajor af Peder Most Garden. Denne fornemme titel fik han
ved en officiel ridderslåning af gardens major Line i fuld uniform. Gardens egen visesanger Poul havde skrevet
en sang til lejligheden. Turen gik tilbage til hotellet, hvor de fleste valgte at gå i seng, mens andre lige skulle
have den sidste øl - den var meget stor åbenbart.
Dag 8: Hjemturen til Danmark stod for døren. Bussen skulle pakkes med alle instrumenter, uniformer og
kufferter. Det gik som smurt takket være nogle fantastiske hjælpere. Vi sidder nu og skriver på sidste vers af
denne lille logbog. Der er godt humør i bussen og vi glæder os alle til at komme hjem til restituering efter en
fantastisk uge med nogle fantastiske koncerter og nogle gode fridage. Der bliver spillet terninger og kort.
Andre arbejder på næste store projekt; nemlig DM i København til sommer. En tur vi vist alle ser frem til.

