
 
 

 

 
 

Kære medlem af GUF 

 

Året går på hæld, og vi skal sige farvel til 2021, et ganske anderledes år hvor vi i begyndelsen af året 

mærkede de mange restriktioner affødt af Covid 19, restriktioner som gradvist blev ophævet, for så til sidst 

at have et næsten almindelig efterår. Desværre slutter vi også året med mange restriktioner. 

 

Covid 19 situationen i GUF 

 

Lad det være sagt med det samme: - GUF har ikke lidt store tab under eller på grund af Covid 19 i 

modsætning til så mange andre større koncert- og festivalarrangører. Vi måtte aflyse en del koncerter i 

efteråret 2020, men kunne heldigvis gøre det uden at skulle betale musikerne, som kunne kompenseres af 

de daværende hjælpepakker. 

Koncerterne blev flyttet til 2021, og det meste er gået godt siden. Vi afholdt forårskoncerterne med 

afstandskrav og dermed nedsat kapacitet, men det lykkedes at sælge de billetter, vi skulle og kunne, for at 

det løb rundt. 

I efteråret har vi været tilbage på normal koncertstandard, og vi håber selvfølgelig, at også koncerterne til 

foråret kan afholdes. 

 

Strib Vinter Festival i februar måtte vi aflyse, men også her kunne vi komme ud af alle kontrakter uden at 

skulle betale. Det var smerteligt at undvære Festivalen, som skulle være afholdt for 33. gang. 

 

Det seneste 1½ år har været en frustrerende og ekstra travl periode for Bestyrelsen, som har måttet holde 

ekstra møder og virtuelle møder i den tid, vi ikke måtte samles mere end 5.  

Det har krævet tid, bekymringer og mange kræfter at stå det igennem, og lige som vi øjnede lyset forude, 

kommer der igen en sky, som vi må forholde os til. 



 

 

 

Strib Vinter Festival 2022 

Strib Vinter Festival afholdes under hensyntagen til alle Covid 19 restriktioner og anvisninger som måtte 

være udstukket af myndighederne og gældende på tidspunktet for Festivalen. 

Såfremt myndigheders restriktioner eller anvisninger måtte få indflydelse på Festivalens 

publikumskapacitet, vil berørte billetter blive refunderet. 

 

Planlægningen af Strib Vinter Festival er nu inde i sin hektiske afsluttende fase. De sidste detaljer er ved at 

falde på plads: 

- Funktionslederne er ved at få samling på de frivillige tropper og Bente træder til og hjælper hvor 

det er nødvendigt. 

- Bente håndterer samtidigt vores kontakt med brandmyndighederne 

- Sven køber varer ind og bestiller borde og stole + alt det andet. 

- Birte er ved at få alle aftaler med Skolen på plads. 

- Erik knokler på med at lægge opslag på Facebook. 

- Programmer og plakater er sendt rundt i landet, både fysisk og på email. 

- Jørgen sørger for pressemeddelelser og styrer vores annoncering i pressen. 

- Jørgen sørger også for de sidste aftaler med musikere (overnatning, forplejning, teknik o.s.v.) 

- Heine har sørget for donationer fra diverse fonde og fra myndigheder. 

- Finn sørger, med hjælp fra Niels Dinesen, for at elinstallationen på Festivalen er ”Up to date” i f.t. 

Nordic’s lyd- og lysudstyr. 

- Palle printer plakater og skilte så det er en lyst. 

- Mariane er begyndt at betale regninger og holder styr på økonomien. 

- Mona står for billetsalget og sender ugentlige statusopgørelser til Bestyrelsen. 

 

Billetsalget ligger lige nu en smule under salget på samme tidspunkt for 2 år siden, og selvfølgeligt betyder 

den aktuelle nedlukning at køberne forholder sig afventende, men vi følger salget tæt og håber ikke, at der 

kommer større udfald som følge af de aktuelle restriktioner. 

Vi må krydse fingrene for at den aktuelle nedlukning slutter den 17. januar, som myndighederne har stillet i 

udsigt. 

 

Medlems- og frivilligfest lørdag d. 5. marts 2022 

Som tidligere år afholder vi en fest for vores medlemmer og frivillige ved Strib Vinter Festival på Strib skole. 

For 100kr får I dejlig mad, musik og drikkevarer til billige priser. Det plejer at være en rigtig hyggelig aften. 

I kan allerede nu gå ind på vores hjemmeside og købe billetter til festen.  

 

Hjemmesiden  

Det er næppe forbigået Jeres opmærksomhed, at Festival hjemmesiden er opdateret med program, 

musikeromtaler og -billeder, link til lydfiler, annoncører, sponsorer o.s.v. www.strib-vinterfestival.dk.  

4 Ejby Taxibusser har fået store Festivalplakater påsat, og de kører nu rundt på hele Fyn. 

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


Bodil , Inger, og Palle deler plakater og flyer rundt i Strib og Middelfart butikker, og Birte sørger for at en 

skoleklasse deler ca. 2.000 programmer ud i Strib. 

 

Den 18. januar er der indkaldt til Frivilligmøde på Strib Skole, og Bestyrelsen glæder sig naturligvis til gensyn 

og rigtigt mange deltagere. 

 

 

 

GUF samarbejde med Tøjhust/Fredericia Live. 

 

 GUF har for nyligt indgået samarbejde med det regionale spillested Tøjhuset i Fredericia. 

Vi fik en indbydelse til et møde med lederen af Tøjhuset, som først og fremmest havde foreslået en 

gensidig rabataftale for foreningerne medlemmer. 

For GUF medlemmer betyder det, at der gives medlemsrabat til udvalgte koncerter på Tøjhuset i 2022. 

Hvilke er endnu ikke afklaret, men vi håber, det sker snart. – Bolden ligger hos Tøjhuset. 

Ud over rabatsamarbejdet omfatter aftalen en gensidig aftale om synliggørelse af hinandens aktiviteter. 

Vi har også talt om at samarbejde om booking af visse koncertnavne. 

2022 bliver et  prøveår, hvor samarbejdet tænkes at udvikle sig og finde sit leje. 

Men for os i Bestyrelse er der ingen tvivl om, at der med samarbejdet vil skabes en øget opmærksomhed 

imod GUF’s koncerter fra den anden side af Lillebælt. 

 

 

Kommende koncerter i 2022 

Billetsalget til koncerter i foråret 2022 ligger klar på vores hjemmeside. Vi glæder os til at kunne 

præsentere fire meget forskellige koncerter, som vi er sikre på vil være til glæde for vores publikum. Læs 

mere om de enkelte koncerter på vores hjemmeside www.guf-strib.dk. 

 

Torsdag den 10. marts 2022 kl. 20.00 på Kulturøen 

 

Michael McGoldrick, John McCusker og John Doyle.   

Skotsk/irsk trio – musikalske legekammerater med stor erfaring med 

den keltiske folkemusik. Der er sang, fløjte, violin og guitar.   

Billetpris: 100 kr. for medlemmer. 

 
Torsdag den 31. marts 2022 kl 20.00 på Kulturøen 
 

Other Roads  

Et af de bedste moderne engelske folkbands.  

Gruppen består af vokal, guitar, violin og mandolin 

Other Roads spillede på Strib Vinter Festival i 2018. 

 Billetpris: 100 kr. for medlemmer. 

 



Onsdag den 27. april 2022 kl. 20.00 på Kulturøen  

 

Søren Krogh Band 

Nordjysk troubadour med sit 10. album på gaden. 

Billetpris: 100 kr. for medlemmer. 

 

Tirsdag den 24. Maj 2022 kl. 20.00 på Kulturøen  

 

Lunau & Sund med Palle Hjorth  

 

Fynsk duo med rødder i den nordiske sangskrivertradition. Med på 

scenen er keyboardtroldmanden Palle Hjorth  

Gratis koncert. Billetter skal reserveres. 

 

Fredag den 17. juni 2022 ved Strib Bådehavn 

Bestyrelsen arbejder med at tilrettelægge en udendørs koncert ved Strib Bådhavn. Mere herom senere. 

 

 
 
 
Glædelig jul og godt nytår.  
Med dette ønske vil bestyrelsen gerne sige tak for året der gik. Vi håber at se jer igen næste år 
til hyggelige timer med god musik.  
  
GUF  
 

 
 


