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Bjerreby Forårsmarked 
 
Så er foråret her! Vi spillede det ind i ved Bjerrebys forårsmarked under overskriften ”Peder Most garden i 

arbejdstøjet”. Det skal forstås sådan, at vi henlagde vores planlagte marchtræning til arealet omkring Bjerre-

by Forsamlingshus. Det foregik i – næsten –kuldegrader, men strålende sol. Der blev gennemgået tegn fra 

major, start og stop, højre – og venstresving, kontravending med og uden musik osv. Det var nødvendigt at 

inddrage vejen, så der var også træning i at undvige traktorer, fiskebus o.a. firhjulede forhindringer. En stor 

del af Bjerrebys indbyggere var til marked, og vi uddelte mange brochurer om gardens musikundervisning, 

minimoster og støttemedlemsskab. Nu håber vi, at børnene får lyst til at spille! 

 

 

 

 



Sponsorat fra Spar �ord 
 

D. 21. marts blev garden begavet med en dejlig check på 20.000 kr. fra Spar Nord! Direktør Claus Nesager-

Bech kom på besøg i garden og overrakte pengene. Han pointerede, at Spar Nord Fonden støtter frivilligt, 

lokalt arbejde og at de var glade for at kunne hjælpe garden. Som altid falder sponsorpengene på et tørt sted, 

og som altid er vi meget taknemmelige for håndsrækningen. 

Pengene skal bruges til indkøb af nye fløjter. 

Elevhvervning 

Vores elevsituation er lidt kritisk, hvorfor vi arbejder målrettet på elevhvervning ved bl.a. en fordobling af 

skolekoncerterne og en koncert med Sigurd Barret til september i Borgerforeningens Guldsal. Han skal spil-

le sammen med orkestret og tamburkorpset, men også fortælle om de forskellige instrumenter, musikunder-

visningen og i det hele taget om det at gå i en garde. Koncerten henvender sig først og fremmest til vores 

målgruppe, som er børnehaveklasse til 4. klasse, men alle kan selvfølgelig købe billet, når den tid kommer. 

Den bedste hjælp, vi kan få lige nu er, at de der læser dette, henviser børn, børnebørn, venner, familie og 

bekendtes børn til at prøve musikundervisning i garden. Allerede spillende medlemmer er også velkomne. 

Desværre er vores situation ikke speciel, men symptomatisk for foreningslivet i Danmark i al almindelig-

hed. Mange klubber melder om medlemsnedgang og er lukningstruede. Vi er fast besluttede på at tage kam-

pen op, men en del af årsagen findes formentlig i de mange, mange tilbud der er til børn og unge mennesker 

i dag. 



Årets Peder Most’er 

Når det så er sagt, har vi travlt som altid! 

Der har været et par småarrangementer i februar og marts, og vi har holdt forårsfest med bl.a. kåring af årets 

Peder Moster. Alle uniformerede gardere er stemmeberettigede og samtidig kandidater, og det blev Mette 

Vuns Jensen, der løb med titlen for 2010. Kriterierne er bl.a. at årets Peder Moster skal være: en god kamme-

rat, være hjælpsom, have godt humør og tale ordentligt om og til andre. Dem har vi heldigvis mange af :-). 

 

Se også billedet på forsiden. 

Ring på: 62222016 / 23403407, eller 
skriv til: formand@pedermost.dk 

Book Peder Most Garden til en festlig dag 

Ring og få et godt 
tilbud og personlig 
rådgivning, hvad 
der præcis passer til 
dit arrangement. 

 

Mette holder takketale 



DM 

Ellers går travlheden med prøver til DM, hvor vi stiller op i 5 konkurrencer. 

De indendørs koncerter er for hhv orkester, tamburkorps og trommekorps samt ”Den Frie”, der er en kon-

kurrence med deltagelse af hele garden. Her er der ikke så stramme regler, og der bliver også bedømt efter 

det visuelle indtryk. 

Sidste konkurrence er en march gennem Randers gågade. Her handler det om at ”gå pænt”, men selvfølgelig 

også om den musikalske standard. 

Vi regner med at afholde præsentationskoncert i starten af juni, hvor svendborgenserne får lejlighed til at 

høre deres garde – og garden får lejlighed til at spille for publikum og få lidt styr på premierenerverne. 

Ud over de ugentlige prøver er der øveweekend her i april, som står i DM`s  tegn. Her har vi hyret gæstedir-

genter, som med deres ekspertise og indfaldsvinkel arbejder på at få det hele til at swinge. 

Det er faktisk ikke helt pjat, at det skal swinge. Orkestret indstuderer nemlig et nummer, der skal spilles a la 

bigband. 

I det hele taget hører vi meget skøn musik, når vi er i garden til prøverne. 



 

Annoncører 

Inden jeg slutter af, vil jeg som sædvanlig takke alle, der støtter garden på forskellig vis. Det betyder meget 

både moralsk og økonomisk. Krisen til trods fortsætter de fleste af vores annoncører, og der er kommet nye til. 

Vi har desværre ikke været opmærksomme på at bede om stempel på annoncekontrakterne, og har fået nogle 

retur med underskrifter, som vi ikke kan tyde.  Det beklager vi meget, og får selvfølgelig rettet op på, men 

skulle der være nogen i denne udgivelse, der er blevet snydt eller bliver fejlagtig opkrævet, så kontakt venligst 

Hanne Cornaby på 2065 8505, hannecelster@hotmail.com 

 

Mange forårshilsner                                                                                                                                           

Kirsten Hildebrandt                                                                                                                                           

Formand 

 

 



�y major 

Mit navn er Sten Ørgaard Nielsen. Jeg er 23 år og ny major i Peder Most garden. Jeg har tidligere været med-

lem i garden, hvor jeg spillede althorn i orkestret. Jeg har været sergent i hæren i 2 år og er nu ved at tage kø-

rekort til lastbil med anhænger og transportbevis til fragt af levende dyr. Garden har brug for to majorer, der 

kan hjælpe og afløse hinanden, så da Kirsten ringede og spurgte om jeg ikke havde lyst, takkede jeg selvfølge-

lig ja, da jeg syntes at det ville være en ære at blive ma-

jor i Peder Most.  Den nuværende major Emma Krage-

sand introducerede mig til ”jobbet”, og så har jeg været 

på weekendkursus i LGF (Landsgarderforeningen). Ud-

over majortjansen får jeg en del at gøre med marchtræ-

ning af både de yngste og de øvede medlemmer. 

 

 


