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Foreningen GUF’s    
Nyhedsbrev december 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  

- Julehilsen  

- Strib Vinter festival 2023 

- Frivillige ved kommende festival 

- Ny hjemmeside 

- Ny kasserer 

- Forårets koncerter 

 

Julehilsen 

Foreningen GUF sender en tak til alle medlemmer og frivillige. Vi er glade og stolte 

over vores mange aktiviteter i løbet af året med en meget vellykket og velbesøgt 

Festival i februar 2022, og en efterfølgende Frivillig- og medlemsfest. En skøn 

sommerkoncert på Strib Bådehavn som vil blive gentaget i sommeren 2023. En helt 

igennem god koncertaften med Lars Lilholt Storyteller i november samt en stribe 

koncerter på Kulturøen i Middelfart i løbet af året. Tak til alle der deltog eller 

støttede, hvor folkemusikken til Middelfart bringes til glæde for os alle – og tak til de 

mange musikere, der holder genren i live. 

Glædelig jul og godt nytår. 

På bestyrelsens vegne 

Jørgen Rahbek, formand. 
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Giv en festivalbillet som julegave 

Billetsalget til vores kommende Festival den 9. – 12. februar 2023 er 

godt i gang. Der venter en lang stribe dejlige koncerter med både 

danske og udenlandske musikere med masser af god musik og sang 

”på hjerte”.  Festivalen bliver igen en varm oplevelse i en kold tid.  

Partout billetter og koncert billetter kan findes på www.strib-vinterfestival.dk og 

hvorfor ikke benytte muligheden for at give koncertbilletter til Vinterfestivalen når 

der skal gives gaver.  Se på programmet og inviter familie, venner eller naboer med 

til vores herlige Strib Vinter Festival. 

 

Frivillige ved kommende Festival 

Uden frivillige – ingen festival!  Der er mange 

opgaver, som skal løses i løbet af festivalen, og det 

har stor betydning, at mere end 200 stiller sig til 

rådighed for at hjælpe med, at vi alle får en god 

festival.  

Der er stadig ”ledige pladser” som frivillig, og er det 

noget for jer eller er der nogle, som du kender, der vil 

være med på holdet, kan Bente Nørgaard-Sørensen 

kontaktes på mobil 23 82 11 90 eller 

vucbks@gmail.com   

Husk at der er mulighed for overnatning i forbindelse 

med festivalen. 

 

Ny hjemmeside for Strib Vinter Festival 

Strib Vinter Festival har fået nyt og flot design. Hjemmesiden er udviklet, så den 

fungerer bedst mulig på mobil, men den kan naturligvis også findes på pc’en.  På 

hjemmesiden kan læses om musikprogrammet, om overnatning, om mad og drikke 

under festivalen og om at blive frivillig, sammen med andre praktiske oplysninger. 

Hjemmesiden er stadig under opbygning. 

Hjemmesideadressen er www.strib-vinterfestival.dk    

http://www.strib-vinterfestival.dk/
http://www.strib-vinterfestival.dk/
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Ny kasserer? 

Foreningens mangeårige kasserer Mariane Jørgensen har valgt, at hun vil stoppe som 

kasserer ved den kommende generalforsamling i 2023.  Der skal derfor findes en ny 

kasserer med lyst til at tage sig af de mange opgaver, og som har lyst til at deltage i 

vores bestyrelsesarbejde. 

Bestyrelsen efterlyser personer, der kan og vil påtage sig denne vigtige opgave. Har 

du lyst til at høre mere, er du velkommen til at kontakte Mariane Jørgensen eller 

Jørgen Rahbek.   

 

Kommende koncerter i foråret 2023 

 

Torsdag den 16. marts kl. 20 på Kulturøen:  

 

Hannah Rarity Trio – skotsk sangerinde 

 

Torsdag den 27. april kl. 20 på Kulturøen: 

 

Hans Theessink og Knud Møller – gedigen velspillet blues 

 

Onsdag den 24. maj kl. 20 på Kulturøen: 

 

Dobbeltkoncert med McGoldrick, Donnelly & Murray (Irl) og Tophøj & Barslund 

(DK) 

 

Fredag den 16. juni kl. 18 – 22 på Strib Bådehavn: 

 

Sommerkoncert med Støjberg/Rauff duo og De gyldne Drenge 

 

 


