
Skumsprøjten november 2016 - highlights fra året, der gik 

• Svendborg Musikkonkurrence 
• Budgetforhandlinger 
• Koncerttur til Berlin 

 

Musikkonkurrence: 

2.  weekend i september afholdt vi en helt ny konkurrence: Svendborg Musikkonkurrence Danish Open 
for Tambour- og Trommekorps 2016. 

 

 

Det var vores vision, at konkurrencen skulle være både seriøs og sjov og skabe opmærksomhed omkring 
musikgenren. Det bidrog de 8 deltagende garder fra Aalborg Garden, Danehofgarden, Holbæk Garden, 
Nuclear Devils Drumband, Odder Garden, Odense Tambourkorps, Ruds-Vedby Garden og Peder Most 
Garden i høj grad til. 

Det fantastiske vejr blev krydret med skøn musik, og Svendborgs borgere og mange turister kunne nyde 
den udendørs marchkonkurrence. Aldrig har der været så meget musik og så mange flotte uniformer i 
gaderne. Radio Diablo sendte live fra Gerritsplads hele formiddagen – Stor tak for det. 

Også tak til Trommekorps TV, der filmede ALT – eller næsten alt – vejret var så godt, at deres udstyr blev 
overophedet, så enkelte numre kom ikke med (se Trommekorps TV `s YouTube Kanal) 

Fire dommere, Claus Ettrup Larsen, Christian Schmiedescamp, Henrik Termansen og Søren Monrad tog 
sig af musikbedømmelsen på kompetent vis og satte med deres arbejde et kvalitetsstempel på 
konkurrencen. 

Arrangementet blev afviklet med sponsorstøtte fra Nordea Fonden, SEAF, Hotel Ærø, Fynske Bank, 
CCJensen, Svendborg Kommune, Middelfart Sparekasse, Hallberg A/S, Sydbank Fonden, Albani, 



Smedeassistancen, Alle Tiders Partyservice og Peder Most Gardens Støtteforening. Fra Scandinavian 
Brass and Woodwind var der flotte præmier til 1. pladserne og gavekort fra Odense Musikhus til 2. 
pladserne. 

TAK! 

Mange frivillige havde sat weekenden af til at hjælpe, og vi håber, at alle deltagerne har lyst til at komme 
igen i 2018, hvor vi satser på at gentage succesen. 

 

Budgetforhandlinger: 

Næsten samtidig pågik kommunens budgetforhandlinger, og oplægget var, at vores tilskud skulle 
reduceres med 200.000 kr ud af knap 400.000 kr. Det ville feje benene væk under os, hvis det kom så vidt, 
så vi lavede en demonstration for at sikre os, at byrådet helt præcist var klar over, hvordan vi bidrager til 
kulturen og hvilken forening Peder Most garden er: 

 

• Et stykke Svendborghistorie 
• En levende kulturinstitution og en tydelig Svendborgambassadører 
• En udadvendt forening, der arrangerer skolekoncerter på kommunes skoler  
• En engageret forening med et "Åben skole" tilbud til skoleklasser 
• Et foreningstilbud, der aktivt skaber sammenhængskraft 
• En forening, der har plads til både lige og skæve 
• Et kvalitetsbevidst musiktilbud med professionelle instruktører 
• En efterspurgt forening, der leverer musikere til det lokale og nationale musikliv 
• En forening, der rækker ind i fremtiden og udklækker studerende til musikkonservatoriet 
• Et stærkt eksempel på en forening, der bevidst lever op til cittaslows værdisæt om livskvalitet, 

kultur, traditioner, kvalitetsbevisthed og lokal forankring  
• En forening i udvikling med Danmarks bedste frivillige  
• En traditionsrig forening i kommunens kulturkanon 
• En forening, der bidrager til kommunens kulturliv ved at arrangere attraktive 

underholdningskoncerter og anerkendte musikkonkurrencer 
• En synlig forening, der optræder med musik året rundt - også i frostvejr, når julemanden skal 

hentes og juletræet skal tændes …  

For at gøre en lang historie kort endte reduktionen på 50.000 kr, hvilket også er mange penge, men 
dog langt fra de 200.000 kr, så vi er selvfølgelig lettede over, at det landede der. 

Selve udmøntningen fandt først sted d. 16. november, så vi drog af sted på koncerttur til Berlin i 
efterårsferien uden i virkeligheden at vide, om vi var købt eller solgt - en lidt underlig fornemmelse, men 
vi havde fuldt program, så det var der ikke stunder til at spekulere alt for meget på. 

 

Koncerttur til Berlin: 

 

En af garderne, Pernille Larsson, skrev 
logbog - læs her om turen: 

 



"Kalenderen skrev oktober, og efteråret havde for alvor ramt Danmark. Vejret var blevet gråt, 
blæsende og en del koldere, og de lange frakker var så småt blevet fundet frem. Men oktober 
betød også efterårsferie og efterårsferie betød heldigvis Berlin tur med Peder Most!  
Søndag morgen blev bussen og tilhørende trailer pakket til randen, og så drog vi ellers syd 
på.  
Som altid havde vi en super hyggelig bustur med musik, kaffe, slikbar og strygebrædts 
frokost undervejs. Traditionen tro havde dirigenterne arrangeret Bus Bingo med fine 
præmier, og  Kim havde arrangeret quiz, hvor chauffør-siden dystede mod grøfte-siden. Efter 
en (relativ) kort bustur ankom vi til et fint hotel, hvor vi fik pakket bussen ud og blev fordelt 
på værelserne.  
Derefter trængte vi alle til at få strakt ben, så turen gik til Europacenter, hvor den stod på 
wienerschnitzel mit pommes und mayo.   
  
Mandag blev vi luftet godt og 
grundigt igennem. 
Formiddagen blev brugt i 
Treptower park, som er et 
kæmpe mindested for russiske 
soldater. Frokosten foregik på 
bedste strygebrædts maner ude 
foran hotellet, og koncerten 
blev afholdt i bidende 
gennemtræk i Mall of Berlin. 
Nok den koldeste koncert vi 
har prøvet. Men! det mest 
fantastiske ved Peder Most er, 
at til trods for efterårets kolde 
susen, så er humøret altid tip 
top.  
Efter den kolde koncert, satte jagten på varmen i gang. Først prøvede vi med varm kakao og 
slik i bussen på vej hjem til hotellet. Vores værelse havde dog ikke helt fået varmen, så Gry 
og Marianne tog en rask løbetur, mens Anja og jeg puttede os under dynen. Men det var 
stadig ikke nok til at få varmen igen, så der var ikke andre muligheder end at ty til en lille 
irish coffee (Eller 4), også skal jeg love for at varmen steg til kinderne.  
  

Tirsdag var store koncert dag. Først på 
Wittenbergplatz med KaDeWe i ryggen. 
Denne gang lidt bedre påklædt og klar 
til efterårets bidende vind. Efter 
koncerten fik vi alle stukket en 5 euro 
seddel i hånden til at købe frokost for.  
Efter frokosten tog vi et lille pit stop 
hjemme på hotellet, og så var der ellers 
afgang til Boulevard Berlin, et kæmpe 
indkøbscenter syd for vores hotel. 
Modsat de andre koncert-locations var 
der dejlig varmt i Boulevard Berlin.  
  



Onsdag: 
Den kolde koncert om mandagen 
havde sat sine spor på mit helbred, så 
jeg tilbragte formiddagen med en 
masse paracetamol, snupfenspray og 
pudse-næse-papir. Men efter, hvad jeg 
har fået fortalt, så havde de andre en 
hyggelig sightseeing tur, der blandt 
andet stod på DDR museum, Berliner 
muren og en gå tur rundt i Holocaust 
monumentet. Eftermiddagen stod på 
turens sidste og bedste koncert, igen i 
Boulevard Berlin.  
  
Torsdag var fridag, så vi lavede alle lidt 
forskelligt. Nogen tog med bussen ud til 
Check Point Charlie, andre brugte dagen 
på at kigge i second hand butikker.  
Jeg var på team shopping! Anja og jeg 
havde shanghajet Max til at bære tunge 
poser og Patrick til at holde styr på 
økonomien.  Det blev til 7 timers 
shopping, med både varm kakao, frokost 
og donuts pause, og ikke mindst masser 
af fjolleri. Super hyggelig dag! 
Sidste aften i Berlin var vi alle samlet på 
byens bedste burger bar, The Bird - og det var nok den mest snaskede burger, jeg har fået til 
dato. 
Fredag morgen blev bussen atter pakket, og vi vendte snuden nord på mod Danmark.  
  
Tak for en rigtig god Berlintur til alle, der var med!  
En særlig tak til tambourkorpset, tilhørende pausemads-mødre og verdens bedste bestyrelse. 
  
Kh fra Pernille" 
 
Se flere billeder på vores fb side: Peder Most Garden 

 
Der er mange highlights i garden i løbet af et år: d. 25. marts 2017 kl. 14.00 spiller vi forårskoncert på 
teatret med Kurt Ravn som solist. Billetter kan købes på sydfynsbilletten.dk eller ved indgangen. 

Første weekend i juli er der DM for garder i Vejen, og Peder Most stiller selvfølgelig op med både 
tambourkorps, brass band og trommekorps. Billetter købes på lgf.dk eller ved indgangen 

Med de ord vil jeg ønske alle, der har vist Peder Most Garden interesse i årets løb et rigtig godt nytår. 

 

Kirsten Hildebrandt, formand 

 



 

 


