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Tambourkorpset på Humble Efterskole 
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Formanden har ordet 
 

 

Nu er det jul igen! Eller lige om lidt i hvert fald. Julekoncerterne står for døren og hele november måned har 

der lydt julemusik og Luciasang inde og ude. 

Efter en helt forrygende koncert med Sigurd Barrett i Borgerforeningen i september, har vi haft et par måne-

der med arbejdsro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fortsætter på næste side…. 

  

http://www.skaarup-autohandel.dk/


 

Undervisningen er "oppe at køre", der er etableret sammenspilsgrupper, og orkester og tamburkorps har 

kunnet arbejde mere intenst, da der ikke er så mange arrangementer de par måneder.  Så det med arbejdsro-

en skal absolut forstås positivt og ikke "værre" end at tamburkorps og trommekorps under ledelse af hhv 

Morten Høite og Rasmus Clemens havde tid til at spille en lille koncert på Humble Efterskole, hvor en af 

vores fløjter er elev for tiden.  Det var Rasmus` debut som dirigent for trommekorpset, og det klarede han 

rigtig godt.  

Der er dog altid rigeligt at gøre både planlægningsmæssigt og rent praktisk. I efterårsferien spartlede, sleb 

og malede bestyrelsen vægge, døre og vinduer i indgangspartiet. Vi havde længe lagt op til det, og det blev 

flot, lyst og indbydende. Men det var hårdt og vi mangler stadig loftet. 

Nogle af medlemmerne og spillelærerne var også aktive i ferien: 2 messingblæsere deltog hele ugen i 

Landsgarderforeningens "Band Camp" i Odense, 1 messingblæser var med UBB (Danmarks ungdoms brass 

band) på koncerttur i USA og 3 spillelærere var i Sydafrika med projektet "Brass for life" hvor de undervi-

ser børn fra slummen. Altsammen meget givende og udviklende for de implicerede. Vi er selvfølgelig stolte 

af, at vores medlemmer/stab går så aktivt ind for musikken. 

Apropos de mange gøremål, som vi mange gange må udskyde, har vi været så heldige at få en vicevært, 

Bjarne Jørgensen.  Det hænger sådan sammen, at Bjarne er privatelev hos Freddy Caspersen og gerne vil 

have et sted at øve på trommesæt. Det gør han så hos os og agerer som sagt vicevært med alt, hvad det inde-

bærer. Det aflaster bestyrelsen i hverdagen, og det er vi meget, meget glade for. 

Fortsætter på næste side…. 



 

Sidste weekend i november tager garden på øveweekend, spiller en masse musik, prøver på repertoiret til ju-

lekoncerterne, spiser flæskesteg, leger og fester. 

I år var vi på Vester Skerninge Friskole og som altid i god stemning og med gode oplevelser. Lørdag aften 

gav vores elever på eget initiativ 3 små koncerter for os. Ideen opstod spontant og helt uden spillelærer eller 

dirigent optrådte de med to små melodier på kornet, fløjte og tromme. Ikke nogen helt almindelig besætning, 

men det vidste de heldigvis ikke, og de høstede stort bifald. 

Tidligere på aftenen havde vi besøg af en korleder, som var det underholdende bidrag forstået på den måde, 

at han skulle synge med os alle sammen - eller rettere sagt : få OS til at synge. Vi var jo en broget flok fra 7 

til 58 år, men øvelsen gik ud på, at vi skulle have det sjovt med den fælles oplevelse, det er at synge sammen. 

Det skulle ikke munde ud i noget produkt i den forstand. Det var ganske festligt!   Fortsætter på næste side…. 

 

 

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. 

  



 

Skal jeg tage temperaturen på garden har i december, er vi måske en smule febrile. Det er en travl måned 

med mange arrangementer, og mange brikker, der skal falde på plads. Selvom det er de samme arrangemen-

ter fra år til år, bliver det aldrig kedelig rutine. Det er derimod en periode fyldt med julemusik, nisser, lidt 

snedrys - hvis vi er heldige - og en masse glade svendborgensere.  Peder Most Garden er Svendborgs Garde, 

og vi bliver altid mødt af smilende og positive mennesker, når vi spiller i byen. Vi ser frem til at glæde jer 

både her i julen og resten af året. 

 

Glædelig jul til alle 

fra Peder Most Garden 

Kirsten  Hildebrandt, formand 



 

Rasmus Clemens 

 

Hermed Rasmus Clemens   
  

- Optaget på MGK sommeren 2010 

- Nu 2. års studerende på MGK i Odense 
- Danmarksmester i trommekorps med Det Fynske Slagtøjsakademi 

- Ligeledes slagtøjslærer i Sønderborg Garden 
- Spiller i ungdomssymfoniorkesteret FAUST 

- Spiller i mange slags musikalske sammenhænge 
- Planer om videre studier på musikkonservatoriet 

 

 



Bjarne Jørgensen 

 

Hej! jeg hedder Bjarne, er 64 år, og er på efterløn. Min uddannelse er murer, byggetekniker og vægter. Jeg har 

spillet trommer i mange år ( ad flere omgange ), og p.t. er jeg elev hos Freddy, som jeg har kendt siden vi  

spillede sammen i skoletiden. 

Jeg ser frem til at kunne gøre lidt for Peder Most, og nyder at kunne spille hos jer. 

 

Hilsen Bjarne. 

 

 


