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Peder Most Garden i Budapest 



Sommertur til Budapest 

Vi drog af sted søndag d. 22. juli med fuld udrustning på den 22 timer lange bustur til Budapest. I alt 46 per-

soner incl. lille Emil på 8 mdr. Han kørte dog i personbil sammen med sin far og mor og klarede sin debut 

som Peder Moster i fineste stil. 

Optakten til turen havde været ret hektisk og en del op ad bakke. Vi skulle egentlig deltage i en festival ved 

Balatonsøen, men den blev aflyst, så på et ret sent tidspunkt skulle vi selv arrangere en alternativ tur: finde 

overnatning og forplejning til 46 mennesker samt  finde en guide/agent, der kunne sørge for spilletilladelser 

og sightseeing. Ved forenede kræfter og gode kontakters hjælp lykkedes det hele. Noget af det var i absolut 

sidste øjeblik, og uden internettet havde vi ikke nået det. 

Et af formålene med at rejse på sommertur er selvfølgelig at spille koncerter, og på vores 5 dages ophold i 

Budapest spillede vi 4 koncerter. Ungarerne er et musikelskende folkefærd, meget lyttende og interesserede, 

så det var dejligt at spille for dem. 

Vores dirigenter gør et fantastisk stykke arbejde, og både tamburkorps og orkester begejstrede publikum 

med et meget varieret repertoire, flotte soloer og sjove musikalske indslag. 

Udover koncerterne var vi på sightseeing i smukke Budapest, til hesteshow og på sejltur på Donau med et 

amfibiefartøj. Mange besøgte flittigt de dejlige badeland med termalbade, som byen er fuld af. 

Vi havde base på et vandrerhjem absolut centralt i Budapest, da det lå på en ø midt i Donau. Der var ikke 

andre gæster på vandrerhjemmet, så det var meget ideelt for os. Den store terrasse havde udsigt over floden, 

og nætterne var så tørre og lune, at mange valgte at sove derude. 

En sommertur med Peder Most er som at være på udflugt med familien – en særdeles stor familie. 

”Opskriften” er den samme: rimelig tæt sammen 24 timer i døgnet, forskellige opgaver, udflugter, fælles 

måltider og hyggeligt samvær. 

Tre af de frivillige hjælpere på gardens loppemarked Anni, Laila og Birthe, var med på turen og blev rystet 

rigtig godt sammen med gardere og bestyrelse. De skal have en særlig tak, for det er deres indsats sammen 

med det øvrige loppemarked, der er med til, at vi kan tage på disse udlandsture for en rimelig deltagerbeta-

ling. 

På hjemturen svarede alle på et evalueringsskema, og vi kunne konkludere, at det havde været en helt fanta-

stisk tur. (Det havde vi selvfølgelig allerede en ret klar fornemmelse af) 

Tak for turen til jer alle 

Kirsten Hildebrandt, Formand 



 

En stor oplevelse fra sommerturen 

 
”Fredag skulle der grilles og hvad gør man så som garde! Vi fandt en gammel olietønde ved kajakklubben 

(underbo) og lånte gamle køleskabsriste fra Biergarden Restaurant (naboen), og så blev der tændt op med 

håndsprit, tørre kviste og pap. 

Noget af det vigtigste til grillmad er jo øl, og det var der ikke meget af. Så måtte 5 drenge – Jesper, Malthe, 

Chris, Dan og Daniel ud og købe øl i Spar, men der var lukket. De 5 drenge tænkte, at de ikke kunne komme 

tomhændet hjem og gik derfor med højt humør videre til Westend Center. Under dette indkøb blev Malthe og 

Chris dog konfronteret af centrets sikkerhedsvagt, da de optrådte lidt for muntert – intet nyt i det, og de 5 

drenge blev pænt fulgt til dørs af vagten. Ca 1½ time efter afgang fra vandrerhjemmet var de tilbage med del-

vist kolde øl og fik stående applaus af nogle tørstige gardere. Maden var stadig varm og smagte dejligt”.  
 

Daniel, Laila, Birthe, Anni 

 

 

 

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. 

   



 

 

 
Aktuelt 

 

I skrivende stund er undervisningssæsonen godt i gang. Det har dog været vanskeligt for spillelærerne at tilret-

telægge undervisningen i år pga det nyindførte begreb ”helhedsskole”. Det indebærer, at 0. til og med 3. klas-

serne skal gå i skole 6 timer mere om ugen. De ekstra timer skal, som jeg har forstået det, bruges uden for 

klasseværelset, men børnene har senere fri, og kan ikke møde så tidligt til en evt. fritidsinteresse. Det er 

Svendborg Musikskole også ”ramt” af, og det samme gælder sikkert for sportsklubber o.lign. For vores ved-

kommende er det ikke umiddelbart af det gode, men alt har jo en indkøringstid, så vi arbejder videre med den 

sidste planlægning. 

 

Vi har ikke så mange arrangementer på denne årstid, men garden har 60 års jubilæum i 2013, og vi er i fuld 

gang med at tilrettelægge alt det, der skal ske i den forbindelse. 

Allerede nu kan vi melde nogle arrangementsdatoer ud: 

 

 Lørdag d. 30.03.2013 kl. ?: Jubilæumsreception i garden 

 Lørdag d. 7. september kl. 15.00 Jubilæumskoncert med solist 

Lørdag d. 7. september kl. 18.30 Jubilæumsfest for alle med tilknytning til/interesse for Peder Most gar-

den 
 

Der kommer selvfølgelig meget mere ud om dette i Skumsprøjten, på Facebook, i Ugeavisen og på TV2 

(forhåbentlig) når tiden nærmer sig. 

 

Fortsætter på næste side... 

 

 

 



www.skaarup-autohandel.dk 

Internt skal vi indspille en cd og deltage i DM i Frederikshavn, som vi håber på at komme sejlende til med 

det gode skib ”Havet”. Det bliver en kombineret DM – sommer – og jubilæumstur. 

Har i den forbindelse bestilt en jubilæumsmarch hos en ung komponist Jacob Larsen. Det bliver et nummer, 

der kan spilles for messing alene og fælles med tamburkorpset. Det skal selvfølgelig med på cd`en og spilles 

til DM. 

Derudover er Søren Monrad – en anden komponist – i gang med et værk til tamburkorpset. Det bestilte vi 

allerede sidste efterår, men først nu er der gået ”hul på bylden”. Sådan er det nok tit, når man skal være kre-

ativ, men han er selv meget begejstret og glæder sig til at præsentere det for tamburkorpset - og vi er selv-

følgelig spændte på at høre det. 

Et andet projekt er en reklamefilm, der som udgangspunkt skal ligge på vores hjemmeside, Google, Face-

book og YouTube. Filmen skal gøre reklame for gardens musikskole og henvende sig til de 7 til 11 årige og 

deres forældre. 

 

Som jeg har nævnt i andre nyhedsbreve, er der nok at se til og mange ting, der skal gå op i en højere enhed. 

Vi får selvfølgelig ikke ført alle vores ideer ud i livet, men de tiltag, vi beslutter os for, arbejder vi målrettet 

på at gøre til virkelighed. 

Så alt andet lige kommer det hele til at ske, som beskrevet ovenfor, og vi tror godt, I kan begynde at glæde 

jer til: 

 

Peder Most gardens 60 års jubilæum 2013 

 

God eftersommer til alle læsere 

Kirsten Hildebrandt 

 

 

 

 

 

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


 

 

 Præsentation af ny musiklærer 

Hej, mit navn Marianne Anker-Pedersen 

Jeg er startet i Peder Most som ny lærer for nogle af de yngre cornet-elever. Jeg har aldrig selv spillet i en gar-

de, da jeg er vokset op i et musikskolemiljø. Derigennem har jeg spillet med i et par Big Bands og medvirket i 

flere musicals. Jeg kommer fra Nørre Åby på Vestfyn, men bor nu i Odense, hvor jeg studerer på musikkon-

servatoriet med klassisk trompet som hovedfag. Jeg er 21 år og har spillet trompet, siden jeg var 8 år, så jeg 

har en lang række gode år bag mig og endnu flere foran mig i musikverdenen. 

 

 



Brass Bandet gjorde vores vielse til en fantastisk oplevelse 
 

2. juni 2012, skulle min mand Anders og jeg giftes i Paarup Kirke i Odense. Da Peder Most Garden har væ-

ret en stor del af mit liv i over 10 år, var det min største drøm at få brass bandet til af spille  i kirken. 

Mit ønske blev til en realitet. Bandet spillede da min far og jeg gik op af gulvet. Her blev spillet Vitae Lux. 

Efter vielsen blev der spillet Share my Yoke, med Dan som solist på Flygelhorn. Da min mand og jeg gik 

ud, blev der spillet Festpræludium af Carl Nielsen. 

Da præsten hørte hvem der skulle spille i kirken, glædede han sig meget til at høre det, for de er jo ret gode 

var hans kommentar. Så kom ikke at sige at Peder Most Garden ikke gør sig bemærket i Odense også. 

Præsten havde ret, for det var virkelig godt. Det hele lød helt fantastisk. Rigtig mange gæster har kommen-

teret det. Der var mange der ikke havde været til nogen flottere vielse. Dette KUN på grund af Jer. 

Jeg er bandet dybt taknemlig for at være med til at gøre denne ceremoni helt speciel.  

Så jeg kan kun sige :” sidder du og læser dette her og snart skal giftes, så overvej virkelig om Peder Most 

Gardens Brass Band ikke skal være en del dette. Du vil virkelig få en uforglemmelig oplevelse”. 

 

Mange hilsner 

Vivi Sølund Bloksgaard 

Nr. 30 


