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Foreningen GUF’s 
   
Nyhedsbrev august 
2022  
 

 

Kære medlemmer af foreningen GUF 

 

Vi udsender igen et nyhedsbrev til vores mange medlemmer i foreningen GUF. Vi er 

glade for at kunne fortælle om vores mange aktiviteter og for den opbakning, vi får 

fra vores medlemmer. 

 

I dette nyhedsbrev fortæller vi om  

- Koncerter i efteråret 2022 

- Nyt fra bestyrelsen 

- Frivillig ved Strib Vinter Festival 2023 

- Hjælp til tøjvask 

- Fra generalforsamlingen 18. maj 2022 

- Sommerkoncert på Strib Bådhavn 

- Afstemning årets Live navn 2022  

 

Koncerter i efteråret 2022 
 

Billetsalget til efterårets koncerter er godt i gang – og for de koncerthungrende er der masser af 

gode oplevelser i vente. Gå ind på www.guf-strib og find dine billeter. 

 

Fredag den 2. september 2022 kl. 20.00 på Kulturøen – GRATIS KONCERT 

 

The Shackleton Trio (UK) 

Trioen kommer charmerende ud over scenekanten med 

energisk, veloplagt folkemusik, der rummer et bredt spekter 

af engelsk, amerikansk og skandinavisk-inspireret musik. 

Trioen kommer fra East Anglia, og er sympatiske og 

velspillende med Georgia Shackleton i front på vokal og 

violin. Omkring sig har hun Aaren Bennett på guitar og Nic 

Zuppardi på mandolin. De tre udgør en sammenspillet enhed 

med egen sound, stemme og stil. 

  

 

 

 

http://www.guf-strib/
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Torsdag den 22. september 2022. kl. 20.00 på Kulturøen – BILLETPRIS 100 KR FOR 

MEDLEMMER 

 

Basco 

Basco er folkemusik med violin- og violagniden, 

guitarswing og træk i både harmonika og basun. 

Det er musik med stor energi. Musikerne er alle 

uddannet ved konservatoriet i Odense og spiller 

hver især i alle tænkelige og utænkelige 

sammenhænge inden- og udenfor den danske 

folkemusikscene – og altså også sammen. Det er 

dansk musik og så alligevel ikke… 

  

 

 

 

 

 

Årets store koncert i Multisalen ved Vestre Skole – sæt allerede nu et kryds i kalenderen: 

Lørdag den 5. nov. 2022 kl. 20.00  

 

BILLETPRIS 245 KR FOR MEDLEMMER 

 

Koncert med Lars Lilholt Storyteller   

 

  lev  a s  il ol   s sange i akus iske, intime, indendørs 

og afdæmpede versioner med de dertil hørende historier i 

det som Lilholt selv kalder Storyteller 2022. 

 

 angene e  ikke g e e  ud a  den  lå lu     e  a  alle 

 ilkn   ede unde  undige  o   llinge    a  il ol s 

e  e  ånden lange liv.   

 

 

 

 

 

Onsdag den 30. november 2022 kl. 20.00 på Kulturøen  

 

BILLETPRIS 100 KR FOR MEDLEMMER 

 

Aoife Scott – trio  
 

Aoife Scott er en prisvindende folkesanger og sangskriver med base 

i Dublin, Irland.   

 

Aoife er født ind i den legendariske Black familie og stiger støt til 

toppen af den traditionelle og folkemusikscene og har længe haft 

succes som en etableret kunstner i sig selv. Skrøbelig og æterisk det 

ene øjeblik og stærk og levende det næste, udforsker hendes 

dynamiske og dybe vokal de følelsesmæssige dybder i hendes tekster 

og efterlader publikum fascineret.   
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Nyt fra bestyrelsen 

 

Strib Vinter Festival evaluering, billetsalg, ny hjemmeside. – Og hvad er programstatus 2023 

lige nu? 

 

GUF’s  es   else a  ejde  i denne  id  å a  gennemgå alle evalue inge ne   a de  e å s Fes ival   e  

går stødt fremad med at gennemgå de næsten 140 punkter som vore funktionsledere så flittigt har 

sendt ind. (-: Når vores gennemgang er afsluttet vil funktionslederne få evalueringslisten tilsendt 

med de resultater og svar vi er kommet frem til. 

 

Som noget helt nyt i år har vi sat salget af partout billetter med rabat i gang allerede i august måned.  

Dette er sket i forbindelse med at Festivalens nye hjemmeside er gået i luften. 

Som tidligere sælges der 250 partout billetter til rabatpris 820 kr. (Normalpris 920 kr.) 

Salg af enkeltbilletter til Festivalen starter fredag den 25. november 2022. 

 

Vores webmaster Anders Mikkelsen har i nogle måneder arbejdet med at forny hjemmesiden på en 

ny og mere moderne platform (WordPress) og nu er den sendt i luften på www.strib-

vinterfestival.dk. Senere vil også GUF’s  jemmeside  ev ge sig ove   å den n e  la  o m  

 

Strib Vinter Festival 2023 løber af stabelen fra den 9. til den 12. februar 2023 og billetsalget foregår 

som sædvanligt via hjemmesiden www.strib-vinterfestival.dk.  

 

Og hvor langt er vi så med programlægningen vil mange spørge?: 

Vi, Erik Busk og undertegnede, har arbejdet målrettet siden marts måned på at få et godt program 

sat op, og nu er vi næsten i mål. Kun et par enkelte underskrifter mangler inden vi kan melde ” el  

   dige”  

Men vi tør godt allerede nu love at det endnu engang bliver et fantastisk program. 

 

I å   a  GUF’s  es   elsen   u  e  den  eslu ning a    og amnavnene vil  live o  en liggjo   

”d   vis”  å Face ook og  å  jemmesiden  en over efteråret, indtil det fulde program 

offentliggøres i begyndelsen af november. Tidligere har vi offentliggjort alle navne omkring den 1. 

september. 

 

I dette Nyhedsbrev vil vi løfte sløret for 4 navne som I kan glæde Jer til: 

The Savage Rose som alle kender, med Anisette Koppel i forgrunden, er en legende indenfor dansk 

 ock og  olkmusik   e e  sv  e a  s   e i ” ås”, men de  asse  aldeles glim ende  å en Fes ival som 

Strib. 

Fourth Moon med den skotske sanger og danser Ainsley Hamill, skulle have spillet på Festival 

2021, som jo blev aflyst. I 2022 kunne de desværre ikke, så hvad var mere naturligt end at tilbyde 

dem en koncert i 2023. Fourth Moon har base i Scotland men er et internationalt orkester med 

musikere fra Scotland, Italien, Østrig og Frankrig. 

Kasper Buch som er Tønderdreng, er med sit band et nyt navn på den danske Folkscene. Jesper har 

optrådt et par gange på CaféScenen og hen over sommeren 2022 har han virkeligt slået sig løs med 

stor succes og energi, bl.a. på Skagen, Bork, Samsø og Tønder Festivaler. Nu skal han spille sin 

chance på den store scene i Strib. 

Vingard –  a, de  kalde   un si   and,  ine  ingaa d, som e    a  al o g   om kun   -å ig 

debuterede hun med tekst og musik skrevet til den tyske biograffilm "Einer wie Bruno". Siden har 

 un s ille  me e end     konce  e  i  åde ind- og udland   gså igennem  u e  il U    a   inga d 

  ukke   å ins i a ionen,  e   a   un  unde  sin l d i e  unive s    ge  a  ame icana med  okus  å 

historiefortælling.  

 

 

http://www.strib-vinterfestival.dk/
http://www.strib-vinterfestival.dk/
http://www.strib-vinterfestival.dk/
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Relaterede musiklinks: 

THE SAVAGE ROSE - Bullet booking 

FOURTH MOON - Home (fourthmoonmusic.com) 

Ainsley Hamill 

(2) Kasper Buch Bjerregaard | Facebook 

Vingard (uncovermusic.dk) 

 

Og lad os da så slutte med en ekstra nyhed: Vi har til 2023 valgt at skifte vore mangeårige 

konferencie s, Ben e Ku e og  ei  Ens sen ud  Fo  Ben es vedkommende e  e     å s ”ans   else”  

Beslutningen er taget i fuld forståelse fra Bente og Leif side, og vi skylder dem stor tak for de 

mange års arbejde i Festivalens tjeneste. Nye konferenciers bliver Maren Hallberg Larsen og Jørgen 

Dichmeiss der tilsammen udgør duoen SVØBSK og som privat danner par og bor i Davinde på 

Østfyn. 

 

Fra den sørgelige skuffe er det med stor sorg at vi har måttet tage afsked med allestedsnærværende 

Niels  inesen som  l a  va   unk ionslede   å Fes ivalens El old  GUF  a  n d  god  a  Niels’ 

arbejdsiver og medlemskab af GUF næsten siden foreningens fødsel. 

Niels gik bort omkring 1. august efter et par års heftig kamp imod canser. 

 

v/ Jørgen Rahbek. 

 

Frivillig ved Strib Vinter Festival 2023 

 
Snart nærmer tiden sig, hvor vi igen skal kigge på festival 23 rent praktisk. Dette indebærer også 

vores frivillige. Jeg har derfor en opfordring: Hvis du kender nogen, der kender nogen, der kan 

tænke sig at blive frivillig, må de meget gerne kontakte mig (Bente Nørgård) enten på mobil eller 

mail.23821190 vucbks@gmail.com 

Der er altid brug for ekstra hænder og godt humør. �� 

 

v/Bente Nørgaard-Sørensen 

 

Hjælp til tøjvask  

Vi er landet i den situation, at det vaskeri vi har brugt de sidste ca. 10 år, har takket 

nej til at vaske for os længere. Vi søger derfor en eller måske flere, der vil hjælpe 

med at få vasket ca. 150 skjorter, 75 t-shirts, 50 veste og lidt andet i alt ca. 300 

stykker tøj. 

 

Hvis du har mulighed for at hjælpe, høre vi gerne fra dig på mail: festivallager@gmail.com 

 

Oplys om det er alle ca. 300 stk. tøj og en stykpris, vi omregner meget gerne til koncert / festival 

billetter. Opgaven skal gerne være afsluttet inden jul 2022, og vi forventer ikke tøjet strøget - men 

pænt lagt sammen. 

 

Eventuelle spørgsmål til Sven  25 24 10 12 eller ovenstående mail 

 

v/Sven Kragh Jensen 

 

 

 

 

 

 

http://bulletbooking.dk/artister/the-savage-rose/
https://www.fourthmoonmusic.com/
https://ainsleyhamill.com/
https://www.facebook.com/kasper.buch1
https://uncovermusic.dk/artist/vingard/
mailto:festivallager@gmail.com
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Fra generalforsamlingen den 18. maj 2022 

 
Årets generalforsamling indeholdt de sædvanlige punkter med formandens beretning.  

 

Fra beretningen: 

Vi har kunnet afholde vore GUF koncerter næsten som normalt, og vi fik i sidste øjeblik grønt lys 

fra myndighederne til at afholde Strib Vinter Festival 2022, helt uden begrænsninger og med meget 

få Corona foranstaltninger. At det økonomiske resultat blev mindre godt, uden dog katastrofalt, var 

ventet, men det blev i allerhøjeste grad overskygget af den glæde og forløsning det var, både for 

Bestyrelse, Funktionsledere, de mange frivillige og ikke mindst for publikum, endeligt at kunne 

afholde Festival igen, efter kun ét års pause.  

 

Hvis jeg skal fremhæve én ting fra Vinterfestivalen, som intet havde med Corona at gøre, så var det 

at Sven havde fået den idé at Festivalen skulle være mere klimabæredygtig. Der var 3 tiltag som vi 

gennemførte, endog med meget stor succes:  

1. Vi etablerede en affalds sorteringsordning som indebar at det meste af vores affald blev sorteret i 

de forskellige fraktioner som Middelfart Kommune foreskriver.  

2. Vi brugte plastkrus til øl og andre drikkevarer som bliver sorteret, rengjort og genbrugt.  

3. Vi brugte næsten udelukkende porcelæns service og bestik i stedet for plast 

 

På trods af corona blev et fint koncertår: 

 

Louise Støjberg/Martin Rauff den 21. april 21 – aflyst og udskudt til 8. juni.  

Mirja Klippel og Alex Jønsson den 2   maj 2   G a iskonce    G unde  Co ona må  e vi kun ”s lge” 

50 billetter. Vi var 49.  

Generalforsamling den 26. maj.  

Louise Støjberg/Martin Rauff den 8. Juni 21. 42 billetter solgt.  

Jelling Spillemandslaug den 18. juni 21på Værftet. 57 billetter solgt.  

Mads Hansens Kapel – torsdag den 16. september 21. 104 billetter solgt.  

Iona Fyfe duo den 6. oktober 21. 60 billetter solgt.  

Hyldest til Benny Andersen lørdag den 30. oktober 21. Koncerten var planlagt til afholdelse på 

Vestre Skole men blev flyttet til Byrådssalen på GUF beretning 2021/2022 Rådhuset grundet 

svigtende billetsalg. I Byrådssalen blev der alligevel stuvende fuldt med 141 billetter.  

Dreamers Circus den 19. november 21. Fuldt hus 180 billetter på KulturØen.  

Strib Vinter Festival den 10.-13. februar 22.  

Medlems og frivilligfest den 5. marts på Strib Skole med musik af Bakersfield. 76 deltog. 

McGoldrich-McCusker-Doyle den 10. marts 22. 111 billetter solgt – flot!   

Other Roads trio den 31. marts 22. 52 billetter solgt. 

 

Kasseren fremlagde regnskab, hvor detsamlede resultat er et underskud på 54.154,- kr. Overskud på 

GUF regnskabet er kr. 63.417,- mens underskud på festival er kr. 117.571,- 

Allan Ottesen blev valgt som bestyrelsessuppleant. 

 

 

 

 

 

Jørgen Rahbek blev genvalgt som formand. Til bestyrelsen blev Bente Nørgaard-Sørensen, Sven 

Kragh Jensen og Palle Vintrup genvalgt. Da Finn Andersen har trukket sig fra bestyrelsen er Heine 

B Kristensen medlem af bestyrelsen og på valg næste år. 
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GUF arrangerede Sommerkoncert på Strib Bådehavn 17. juni.  

 

Som noget nyt havde GUF sammen med 

SuperBrugsen Strib, Strib Bådehavn og 

Strib Bådeklub arrangeret en koncert med 2 

koncertnavne på Strib Bådehavn. En lille 

mini festival med 2 koncerter, flere 

muligheder for at købe mad og drikke samt 

ikke mindst forskellige aktiviteter for børn 

og andre barnlige gæster. 

 

Vi havde fået SuperBrugsen i Strib med på 

idéen og de har sagt ja til at flytte deres 

traditionelle sommerarrangement fra 

parkeringspladsen ved butikken ned på 

havnen og slå 

den sammen med GUF og ska e ” omme konce    å    i  Både avn”  

 

På trods af vejret var knap så godt, troppede der på den gode side af 300 gæster op, og vi 

 ik  ø s  konce   med sangsk ive  ” au sen” og e  e  ølgende ”  am ock”  vo , man kan 

næste kalde vores husmusiker, Denis McLaughlin er en af de bærende kræfter. Dansk og 

Irsk folkemusik når det er allerbedst og allermest festligt. 

 

Vi har allerede aftalt med alle parter, at succesen gentages igen i 2023, så sæt allerede nu 

kryds i kalenderen ved fredag d. 16. juni – der møde vi alle på havnen i Strib. 

 

Tak for fremmøde og på vegne af udvalget på gensyn: 

Birte, Bente og Sven 

 

 

Afstemning – Årets Livenavn DMA Roots 2022 

Så er afstemningen til årets livenavn ved DMA Roots 2022 åben! Flere af de indstillede til prisen er 

velkendte navne, der har optrådt enten på Strib Vinter Festival eller ved vores koncerter. 

Du kan afgive DIN stemme til én kunstner, der fortjener en udmærkelse for det bedste liveshow 

inden for genren.  

 

Deadline: 10. september 2022 på hjemmesiden www.tempi.nu 

De nominerede bliver offentliggjort i løbet af efteråret, for til sidst at prismodtageren bliver  

offentliggjort til prisfesten d. 26. November på spillestedet Gimle i Roskilde.  

 

Blandt de velkendte solister og bands Kajsa Vala, Mads Hansens Kapel, Svøbsk duo og Søren 

Krogh, som alle har optrådt ved GUF´s arrangementer. 

 

 


