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Odense Politiorkester (OPO) blev stiftet i 1927, 
og har på den måde passeret 90 års fødsels-
dagen d. 6. august 2017. Orkestret blev til på 
opfordring af den daværende politimester, og 
orkestret startede med syv musikere, som fandt 
sammen om deres fælles interesse for musik. 
OPO’s første dirigent var musikdirektør A. 
Haar, som gjorde sit arbejde så godt, at orke-
stret til 10 års jubilæet talte 23 medlemmer. 
Orkesteret består af mere end 60 musikere, 
som mødes hver mandag aften for at øve under 
ledelse af dirigent Per Hyttel.

 OPO er en ganske almindelig forening, som er 
styret af medlemmerne. Orkestret finansieres 
udelukkende via medlemmernes kontingent-
indbetalinger og ved koncertvirksomheden. 
Overskuddet bruges til noder, indkøb af instru-
menter og udstyr. Foreningens medlemmer, 
hvoraf en stor del er civile borgere med inte-
resse for musik, bestemmer foreningens virke 
via generalforsamlingen, som vælger en besty-
relse, der styrer driften, samt et musik- og pro-
gramudvalg, der laver al programlægning samt 
solistvalg til koncerterne.
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Bestyrelsen består i dag af:
Susanne Buch – formand
Lisbet Stubtoft – næstformand
Jens-Ulrik Leth – kasserer
Monica Maar Hansen – sociale medier
Linda Vitten – annonceansvarlig

Musik- og Programudvalg består i dag af:
Erik Hauge – formand
Kathrine Vestergaard Hyttel – medlem
Trine Larsen – medlem
Linda Vitten – medlem
Anne-Marie Maegaard – suppleant
Per Hyttel – født medlem

Fyns Forsamlingshus 1980

Lidt historie
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Med et trylleslag blev alting anderledes, da 
Danmark i marts måned 2020 måtte lukke ned 
for at imødegå truslen fra Covid-19.

Virkeligheden overhalede på mange måder vores 
forestillingsevne, og fra den ene dag til den anden 
blev vi på en række områder nødt til at revurdere 
vores almindelige gøren og laden.
Der blev overalt i samfundet udvist en beun-
dringsværdig ændret adfærd og ansvarsbevidst-
hed med fokus på både egen og andres sikker-
hed. Samtidig er det et faktum, at vi på en række 
områder blev begrænset i at gøre det, vi plejer at 
gøre på den måde, vi plejer at gøre det.
Desværre førte Covid-19 situationen sidste år 
til, at Odense Politiorkester ikke havde andet 
valg end at aflyse julekoncerten. En nødvendig 
beslutning, men også en beslutning der gjorde, 
at mange af os manglede noget vigtigt i optak-
ten til julen.  
Heldigvis er situationen nu så positiv, at de 
mange restriktioner er ophævet, og med de gode 
vaner og den fælles ansvarlighed, vi lærte under 
coronaepidemien, kan vi igen mødes i festlige 
og sociale sammenhænge. Det er derfor også 
en kæmpe glæde, at vi kan genoptage den stol-
te tradition og være sammen omkring Odense 
Politiorkesters traditionsrige julekoncert.
For noget at det, der bringer mennesker tæt sam-
men og gør os ”glade i låget”, er jo netop musik-
ken og samværet om musikken. 
Jeg ved, at orkesteret er velforberedt, dygtigt og 
mere parat end nogensinde, og jeg ved, der ven-
ter publikum et smukt sammensat festfyrværkeri 
af musikalitet, oplevelser og nydelse.
Igen i år er det lykkedes Odense Politiorkester 
at tiltrække dygtige solister, som sammen med 

orkesteret vil levere et overflødighedshorn af 
velvære og julestemning. Glæd jer til at møde 
dette års fantastiske solister Søren Sko og Mikkel 
Schrøder, der sammen med musikerne og Kor a 
la Carte er klar til at levere en musikalsk drøm-
merejse. Som altid er det dirigenten over dem 
alle Per Hyttel, der svinger taktstokken og leder 
os igennem de skønne toner.
Odense Politiorkester fremstår i dag som et pro-
fessionelt og særdeles kompetent orkester, som 
favner bredt og rammer dybt. Orkesteret giver 
under normale omstændigheder en lang række 
koncerter rundt om i landet. Og uanset om orke-
steret optræder i den sorte politiuniform som 
Odense Politiorkester eller i den grønne hjem-
meværnsuniform i egenskab af Hjemmeværnets 
Musikkorps Syd, giver orkesteret altid publikum 
en god og varm oplevelse. Fra Fyns Politi skal der 
lyde en stor tak til Hjemmeværnet for både vores 
musikalske samarbejde og vores tillidsfulde og 
tætte samarbejde i øvrigt.
Det kan godt være, at vi har været igennem en 
hård tid, og at ventetiden har været lang. Men nu 
er vi klar, og jeg ved, at når scenelysene tændes, 
og Odense Politiorkester, Kor a la Carte og vores 
fantastiske solister fylder rummet med musikali-
tet og glæde, vil vi alle igen sætte os tilbage i sto-
lene og nyde musikken, julestemningen og den 
fælles oplevelse. 

Hjertelig velkommen til Odense Politiorkesters 
79. julekoncert. Jeg ønsker jer alle rigtig god for-
nøjelse.

Arne Gram
Politidirektør i Fyns Politi
Præsident for Odense Politiorkester

Arne Gram
Præsident
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Kære musikvenner



Odense Politiorkester vil gerne sige TUSIND 
TAK for støtten igennem det sidste års tid, hvor 
orkestret blev ramt af Corona – restriktionerne. 
Hverdagen blev sat på pause og ingen vidste, 
hvad morgendagen ville bringe!

Heldigvis mødte Odense Politiorkester opbak-
ning uanset, hvor vi kom hen, hvilket betyder 
meget mere end I aner. Odense Politiorkester 
kan nemlig kun eksistere, hvis ALLE støtter op 
omkring orkestret og vores koncerter.

Så kære publikum, støttemedlemmer, annon-
cører, sponsorer og samarbejdspartnere… 

1000 TAK til jer

Tak for støtten
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Det er med den største glæde og varme i hjertet, 
at vi endelig kan byde hver og en velkommen 
tilbage til den traditionsrige julekoncert med 
Odense Politiorkester.

Orkesteret har med den største tålmodighed - 
til tider dog alligevel noget utålmodigt - ven-
tet i 727 dage på atter at indtage scenen i 
Koncerthuset. Fulde af forventning venter vi 
spændt på endelig at kunne lade musikken flyde 
og fylde salen med julestemning og glæde for 
alle jer vidunderlige, trofaste publikummer.

Musikken fik sidste år en helt ny dimension, idet 
vi sammen, men hver for sig fredag efter fredag 
i årets løb, fandt ro og glæde ved ”Fællessang – 
hver for sig”. I dag får vi endelig lov til at være 
sammen om musikken, noget vi om muligt sæt-
ter større pris på nu end før, hvor ingen havde 
forestillet sig begrænsninger af den karakter.

I det forgangne år har der været mange bekym-
ringer om, hvordan orkesterets fremtid ville 
blive. Men takket være jer - de mange, der valgte 
at flytte deres billetter til dette års julekoncer-
ter, de mange, der donerede beløb til orkesteret, 
stor velvilje blandt orkesterets samarbejdspart-
nere samt kompensation fra Erhvervsstyrelsen - 
er Odense Politiorkester kommet igennem ned-
lukningen.

Vi er stolte og glade for, at I har valgt at støtte 
op om traditionen og give fortsat liv til den 79. 
julekoncert med Odense Politiorkester.

Vi glæder os til at spille en musikalsk perle af 
skønne numre for jer. Et særdeles veloplagt 
orkester sidder klar på scenen, solisterne ven-
ter utålmodigt bag scenen, dirigenten har spid-
set dirigentstokken, Kor a la Carte har varmet 
stemmerne op - ALLE er spændte og klar til en 
fantastisk JULEKONCERT.

Vi håber, at I næste år igen vil tage familie og 
venner med til julekoncert, så vi forhåbentlig 
atter kan fylde salen til den 80. julekoncert. Hvis 
I har lyst til at støtte orkesteret, er der stadig 
mulighed for at blive støttemedlem eller gratis 
sponsor gennem Energi Fyn.  

Husk billetsalget til julekoncert 2022 starter 
allerede i dag.

Med ønsket om en rigtig glædelig jul

Susanne Buch
Formand
Odense Politiorkester

Susanne Buch
Formand

Kære
publikum
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Dirigent. [diɐ̯iˈgεnˀd]. Ifølge den danske ord-
bog betyder ordet dirigent - i musikalsk sam-
menhæng - en person, der dirigerer et kor 
eller et orkester. I samme omgang skrives føl-
gende eksempel: ’Da dirigenten træder frem 
foran musikanterne og løfter sin stok, bliver der 
næsten stille’ Den lader vi lige stå lidt.

I en anden ordbog står der om ordet dirigent: 
Lede et kor eller et orkester vha. rytmiske arm-
bevægelser, håndtegn og ansigtsmimik. Ved 
direktion af store orkestre anvendes typisk en 
håndholdt taktstok for at tydeliggøre direktio-
nen.

Kært barn har mange navne. Dirigenten kaldes 
også kapelmester eller kamelpester, maestro, 
den store chef og meget mere.

Oftest kalder vi ham bare Per. Det, tror vi også, 
han foretrækker. For Per er, til trods for hans 

indimellem næsten umulige opgave med at 
udføre ovenstående når han arbejder med os, 
jo bare Per. Et ivrigt og meget kompetent og 
tålmodigt menneske, som arbejder hårdt for 
at gøre os klar til disse koncerter, hvor vores 
skønne publikum sidder med store forventnin-
ger om en dejlig musikalsk oplevelse. For det er 
hårdt arbejde at få os til at være stille. Vi elsker 
musik. Men vi elsker så sandelig også at møde 
hinanden. Og det kan høres. Så den med, at der 
næsten bliver stille, den er egentlig god nok. 
Per holder sig heller ikke helt selv tilbage for 
lige at fortælle en anekdote eller to i løbet af en 
øveaften. Det bidrager til den gode stemning og 
holder moralen oppe. Så kan vi også leve med, 
at han en sjælden gang lige hæver tonen og ser 
lidt vred ud. Det går hurtigt over. 

Endnu engang har hans rytmiske armbevægel-
ser, håndtegn og meget mere gjort os klar. Det 
er vi glade for.

Per Hyttel
Dirigent
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Musik- og programudvalget er glade for at kunne 
byde velkommen til årets julekoncerter. Sidste år 
blev vi snydt for en masse koncertoplevelser, heri-
blandt julekoncerterne. Corona gjorde sit frygte-
lige indtog i Danmark, og det havde, som for alle 
andre, også konsekvenser for os. Koncerter blev 
aflyst, og en overgang måtte vi ikke mødes for at 
øve. Heldigvis er der åbnet igen, og vi glæder os 
vildt meget til at spille for jer.

Musik- og programudvalget består af to faste 
medlemmer - dirigenten og en repræsentant for 
bestyrelsen. Derudover vælges tre medlemmer og 
en suppleant på vores generalforsamling. Vi kon-
stituerer os selv. I udvalget arbejder vi året igen-
nem med at lægge programmer til vores forskelli-
ge koncerter, og vi bestræber os selvfølgelig på at 
finde en masse god, underholdende musik. Men 
det skal også være musik, som udvikler orkestret. 
I en tid hvor tilbuddene om publikums gunst er 
mange, er det nødvendigt, at vi hele tiden bliver 
bedre og kan levere det, som forventes af vores 
orkester.

Vi holder en del møder i løbet af året. Her drøfter 
vi de forskellige tanker, ideer og melodier, som 
vi falder over. Som noget nyt har vi oprettet en 
idebank, hvor alle medlemmer af orkestret kan 

bidrage, så vi har rigtig meget at arbejde med. 
På et tidspunkt mødes vi med årets solister. Det 
ender altid ud i et meget kreativt møde, hvor vi 
sidder tilbage med et godt bud på musikken til 
årets julekoncerter. De bud, koger vi efterføl-
gende ned til årets julemenu. Koncerten i år er 
præget af mere jul, da hele 2. afdeling næsten er 
melodier med dette tema.

Som altid får vi fantastisk assistance af vores dyg-
tige medlemmer i Kor a la Carte, som stiller op 
til, hvad end vi måtte ønske. Derudover får vi 
uvurderlig backup af de frivillige mennesker, som 
udfører et meget vigtigt stykke arbejde både før, 
under og efter koncerterne. Man bemærker dem 
ofte ikke. Det betyder, at alt er gået efter planen. 
Uden dem var der ikke plads til, at vi som orkester 
”bare” kan sætte os og koncentrere os om at spille 
musik. 1000 tak.

Nu er tiden kommet til at I, kære publikum, skal 
nyde vores hårde arbejde siden sidst. Julen starter 
lige hér. Musik- og programudvalget ønsker alle 
en god koncert og en rigtig glædelig jul.

Erik Hauge
Formand for Musik- 
og programudvalget

Kære
publikum
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Søren Sko er en god, gammel klassiker i den 
danske musikbranche - både som en del af 
duoen Sko/Torp, men også solo. 
I 1990 hittede Søren Sko og Palle Torp med 
sangen ”On A Long Lonely Night”, som væltede 
ind over Danmark og medvirkede til, at duoen 
i 1991 blev kåret som ”Årets nye danske navn” 
ved Dansk Grammy. Også Søren selv har fået 
prisen som ”Årets danske sanger”, så der er vist 
ingen tvivl om, at vi her har fat i en af de virke-
lig populære stemmer herhjemme. 

I Odense Politiorkester har vi glædet os til 
mødet med Søren Sko - den dygtige musiker 
og den rolige og charmerende jyde. Vi er sikre 
på, at vi alle glemmer decemberkulden for en 
stund, når Søren træder ind på scenen og var-
mer os alle med sin skønne, fløjlsbløde stemme. 

Selv om vi alle kender Søren Sko, så er det nok 
alligevel nyt for mange, at han nu også har lavet 
sange på dansk. Vær’Sko er navnet på Søren 
Sko’s seneste tour, hvor han netop for første 
gang serverer danske sange for sit publikum. 
Det er et nyt og frisk pust, som vi selvfølgelig 
også skal have en smagsprøve på i denne week-
end.

Så kære publikum. Vi håber, I vil tage godt imod 
vores helt unikke orkester-indpakning af legen-
dariske Søren sko.

Vær’Sko… glædelig jul - fra alle os til alle jer!

Søren Sko
Solist
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I Odense Politiorkester kan vi godt lide, når der 
er noget for enhver smag til vores traditionsrige 
julekoncerter. Der må gerne både være noget, 
der går i hjertet og noget, der får os til at grine. 
Og i år har vi en julegave med til jer, som netop 
kan lidt af hvert.

Vi glæder os over at kunne præsentere en vaske-
ægte multikunstner til dette års julekoncert.
Mikkel Schrøder er en mand med mange talen-
ter… musiker, sanger, skuespiller, TV-vært og 
entertainer. Han formår at kombinere det musi-
kalske med det komiske - og er eminent til 
begge dele. 

Hvis man har oplevet Mikkel Schrøder i et hans 
shows “Firmafesten” eller “Klassebilledet” vil 
man også vide, at han er en sand mester i paro-
dier. Måske får vi en smagsprøve på det i løbet af 
de næste timer.

Mikkel begyndte sin karriere som B&U-vært på 
DR1. Han har produceret og medvirket i scene- 
og TV showet ”Den Nøgne Sandhed” (TV2) med 
Gordon Kennedy, Farshad Kholghi og Joachim 
Knop, og medvirker jævnligt som skuespil-
ler i diverse TV- og filmproduktioner - bl.a. 
i det efterhånden klassiske juleshow ”Sound 
Of Christmas” med makkeren Annette Heick. 
Derudover turnerer han med sine egne shows 
og er også revydirektør og skuespiller i den 
populære fynske revy - Svendborg Sommerrevy, 
Rottefælden.

Mikkel Schrøder er en mand, der favner bredt 
og kommer vidt omkring. Og i denne week-
end står han altså klar her i Odense Koncerthus 
til at tage hul på julen sammen med Odense 
Politiorkester og vores trofaste publikum.

Tag rigtig godt imod ham!

Mikkel
Schrøder
Solist
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På gensyn på Lilletorv i SvendborgPå gensyn på Lilletorv i Svendborg
til Efterårskoncert til Efterårskoncert 

Lørdag d. 24. september 2022Lørdag d. 24. september 2022

Du kan nu støtte Odense Politiorkester økonomisk 
uden overhovedet at skulle have penge op af lom-
men! Se mere på www.odensepolitiorkester.dk

Support kan man 
ikke få nok af
Støt Odense Politiorkester
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Kor a la Carte har efterhånden eksisteret i 
mange år, i mange forskellige konstellationer 
og med forskellige dirigenter. Men koret har de 
seneste 5 år ikke ændret sig, og er nu sammen-
sat af en trofast skare af dygtige sangere. Hver 
korsanger prioriterer koret højt, og det høres 
også tydeligt i korets niveau, der stiger år for år.

Udfordringerne omkring COVID-19 restriktio-
nerne har selvfølgelig også sat sit spor i korets 
prøver, og som mange andre kor, har Kor a la 
Carte selvfølgelig også måttet tage udfordringen 
i stiv arm og sunget #sammenhverforsig. 

At synge adskilt har styrket korets sammenhold 
på mange punkter, og følelsen af at kunne synge 
sammen igen er fantastisk...

Det er korleder Therese Andreasen, der står for 
indstuderingen af stemmerne, inden sangerne 
trygt overlades til orkestret og deres dirigent op 
til årets julekoncerter.

Vi glæder os til at synge snevejret og julehyggen 
frem hos alle publikummer!

Kor a la Carte
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Odense Politiorkester
Året med Corona

– restriktioner gav os mange udfordringer 
og anderledes øveaftener



Hvor trådte du dine musikalske barnesko.
Da jeg var 16 år startede jeg med at spille 
trompet i Nyborg Jernbaneorkester. Min 
far, der var fanebærer i orkestret, fortalte 
mig, at man var begyndt at optage nye  aspi-
ranter i deres ”musikalske kravlegård”, og 
efter ½ år blev jeg optaget som medlem 
af orkestret. På et tidspunkt flyttede jeg 
til Assens på grund af mit arbejde, så blev 
afstanden til Nyborg for stor, så jeg spillede 
en overgang i et egnsorkester i Assens.

Hvordan fandt du vej til
Odense Politiorkester:
Jeg var blevet kæreste med Susanne. 
Hendes far var politimand, aktiv musiker 
og kasserer i orkestret. Da han havde god-
kendt mig som svigersøn, mente han, jeg 
også var godkendt til at spille i orkestret. 
I august 1979 blev jeg aspirant i OPO og i 
marts 1980 blev jeg optaget som medlem i 
orkestret.

Er der forskel på orkestret før og nu: 
Da jeg blev optaget som medlem af OPO, 
var reglen, at 2/3 af medlemmerne skulle 
være ansat i politiet, den sidste 1/3 var civi-
le. Jeg var jo benjamin i orkestret, men jeg 
blev godt modtaget i både trompetgruppen 
og af resten af orkestret. Jeg var spændt på, 
om der var meget ”politi snak”. Det var der 
ikke. Alle i orkestret havde musik som deres 

hobby, alle var lige og alle hyggede sig med 
musik og kammeratskab.
I dag er reglen om antal civile medlemmer 
lavet om. Der er ikke mange unge politifolk, 
der spiller blæsermusik, så det har været 
svært at finde musikere i politirækkerne. 
I dag er der et par aktive politifolk, mange 
pensionerede politifolk og resten er civile. 
Alle har stadig musik som hobby, og alle 
hygger sig under prøver og koncerter.

Odense Politiorkester som rejseorkester:
Ja – OPO har rejst meget gennem årene. 
I mange år havde OPO venskabsor-
kestre i Enschede i Holland samt Oslo 
Politiorkester. Hvert andet år var vi enten 
på besøg eller havde besøg af disse orke-
stre. Der blev virkelig spillet igennem på 
disse ture. Værtsorkestret arrangerede altid 
marchture og velbesøgte koncerter og der 
blev dannet venskaber mellem orkestre-
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Interview af 
Odense Politiorkesters
40 års jubilar
Af Torben tuba

Iver Bertelsen



nes medlemmer. Ud over disse ture har jeg 
med OPO spillet flere gange i Tyskland. Vi 
har været i Belgien, Polen, spillet til en stor 
musikfestival i Frankrig. Her mødte vi et 
orkester og dansetrup fra Tjekkiet, som vi 
senere besøgte og havde genbesøg af.

Der findes en sammenslutning 
af politiorkestre i Danmark:
Sammenslutningen af Politiorkestre i 
Danmark består af alle de eksisterende poli-
tiorkestre og politisangkor. Her skiftes man 
til hvert andet år at arrangere landsstæv-
ner over tre dage. Desværre har OPO ikke 
været aktiv i sammenslutningen i de sid-
ste år, men vi er igen på vej ind i dette fæl-
lesskab. Det har været en stor oplevelse at 
lære andre politimusikere at kende, og det 
har været rigtig sjovt at spille sammen ved 
disse landsstævner, hvor vi har øvet sam-
men, gået marchture og spillet koncer-
ter i de byer, hvor stævnerne blev afholdt. 
Ved et landsstævne, afholdt i Rødovre, var 
der udskrevet konkurrence om en Dansk 
Politimarch. Vores dirigent Arne Kærslund, 
vandt og marchen har vi ofte på program-
met. Ved samme landsstævne gik vi march-
tur fra Rosenborg Slot og til Københavns 
Rådhus. I orkestret var vi 102 musikere, og 
foran gik 7 faner. Københavnere stod tæt, 
da vi gik gennem Købmagergade og Strøget 
og klappede taktfast. De var jo kun vant til 
at se kampuniformer, når så mange ”politi-
folk” var samlet.

Jeg fik endnu en stor rejseoplevelse, da 
Sammenslutningen fandt på, at vi skulle en 
tur til Canada. Det var en fantastisk ople-
velse, især da vi spillede for dansk/cana-
diere. De fik tårer i øjnene, når vi spillede 
Kong Frederik IX's og Dronning Ingrids 
Honnørmarch.

Med sammenslutningens orkester deltog vi 
også i Slagelse/Rosenborg Tattoo, det var en 
mindre udgave af tattooet i Edinburgh. Her 
deltog vi i 10 dage sammen med militær- 
og politiorkestre fra Skotland, England, 
Holland, Tyskland, Sverige og Danmark. 
Det var krævende at lære tattooet og så 
skulle spille samtidigt, men resultatet blev 
rigtig godt. Det var meget stemningsfyldt 
at lave tattoo med et oplyst Rosenborg Slot 
som kulisse.

Du har også været en del af OPOs ledelse.
Jeg har været medlem af Musik- og pro-
gramudvalget. Her sætter man rammerne 
for orkestrets fremtidige repertoire. Jeg har 
også været bestyrelsesmedlem af to omgan-
ge. Da vi flyttede julekoncerten fra torsdag 
og til søndag, tog vi en beslutning om at 
forsøge med to koncerter samme dag. Vi 
var i bestyrelsen nervøse for, om det økono-
misk kunne holde. Det kunne det, så efter 2 
år blev det til 3 koncerter i den første week-
end i december. I dag har jeg den vigtige 
opgave at sørge for kølige drikke i pauserne 
i øvelokalet.

Din fremtid i OPO:
Julekoncerterne er årets højdepunkt for 
OPOs medlemmer. Vi øver og øver med kor 
og solister. Dirigenten giver os hjemmear-
bejde for. Det kan være hårdt, men vi skal 
yde det bedste til julekoncerterne til glæde 
for vores trofaste publikum. Jeg har ikke tal 
på, hvor mange julekoncerter jeg har spil-
let gennem årene, men glæden ved at spille 
disse koncerter er lige stor hvert eneste år. 
Jeg har en stor glæde ved at spille musik. 
Det stopper jeg ikke med, så jeg tager nok 
40 år mere i Odense Politiorkester. Jeg glæ-
der mig til hver øveaften og hver koncert.  
Musik gør mig glad.    
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Træffes efter aftale

Korsløkke - Munkebjerg 
Begravelse

Tlf. 66 10 85 00

Bullerup 
Begravelsesforretning

Tlf. 66 10 85 90

Bedemand Yde 
BullerupBegravelsesforretning.dk

Marcus Hjerrild
Exam. Bedemand

tidl. Socialpædagog

Lene Yde
Exam. Bedemand
tidl. Sygeplejerske

Lau H. Persson 
Bedemand 
tidl. Gartner 

Lene har en fortid som syge-
plejerske, Lau som gartner 
og Marcus socialpædagog. 

Vi dækker hele Fyn, hvis 
man ønsker os, har kend-
skab til områderne i og 
omkring Odense i en radius 
af 30 km.

BullerupBegravelsesforretning.dk
66 10 85 90
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På gensyn til 4. maj mindehøjtidelighedenPå gensyn til 4. maj mindehøjtideligheden
i Ansgar Anlæg og kirke i 2022i Ansgar Anlæg og kirke i 2022

BROGÅRDSVEJENS BLOMSTER

BRITT BENDTSEN – BLOMSTERBUTIK MED ET TWIST
TLF. 65 96 12 35 MOBIL 40 43 57 12
BROGÅRDSVEJ 18, 5250 ODENSE  BROBLOMSTER.DK
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ALT I LAKERING
- til private og erhverv

Thujavej 1 • 5250 Odense SV • Tlf. 
66 17 04 83

Åsum Bygade 13 • 5240 Odense NØ • Tlf. 
66 13 28 79

ALT I LAKERING
- til private og erhverv

Thujavej 1 • 5250 Odense SV • Tlf. 
66 17 04 83

Åsum Bygade 13 • 5240 Odense NØ • Tlf. 
66 13 28 79

ALT I LAKERING
- til private og erhverv

Thujavej 1 • 5250 Odense SV • Tlf. 
66 17 04 83

Åsum Bygade 13 • 5240 Odense NØ • Tlf. 
66 13 28 79

HUSK
Du kan allerede nu købe et gavekort

til næste års julekoncert på 
www.odensepolitiorkester.dk



FRA SCHOU TIL BY – SAMME REVY!

JAN SCHOU  CHRISTINE ASTRID 
ANNE HERDORF  MIKKEL SCHRØDER

KØB BILLET PÅ SVENDBORGSOMMERREVY.DK

KAPELMESTER JENS KRØYER

138. SÆSON

2. JUNI–13. AUGUST 2022

JAN SCHOUS

ÅRS JUBILÆUM
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FRA SCHOU TIL BY – SAMME REVY!

JAN SCHOU  CHRISTINE ASTRID 
ANNE HERDORF  MIKKEL SCHRØDER

KØB BILLET PÅ SVENDBORGSOMMERREVY.DK

KAPELMESTER JENS KRØYER

138. SÆSON

2. JUNI–13. AUGUST 2022

JAN SCHOUS

ÅRS JUBILÆUM

Sanderumvej 16, 5250 Odense SV, Tlf. 63 17 19 00, www.energifyn.dk

Bliv sponsor i din forening
- uden det koster dig noget
Støt din forening og lad os betale
Når du køber FynskSupportEl eller FynskSupportGas, så støtter du din forening med 2 
øre/kWh el og 6 øre/m³ gas du bruger. Det koster dig ikke noget. Energi Fyn betaler.

Hvad enten du er medlem, forælder eller erhvervsdrivende, så får du med Energi Fyns 
sponsorordning lidt mere for dine penge. Nemlig kontant støtte til din forening.

Tilmeld dig nu - det er nemt!
Det tager kun et par minutter på www.fynsksupport.dk, hvor du også kan læse mere 
om ordningen. Du kan også tilmelde dig ved at kontakte foreningen eller ved at ringe 
til Energi Fyns Kundecenter på telefon 63 17 19 00. 

Bliv støttemedlem
• Medlemskabet koster kr. 75,00 pr, år
•  Mulighed for at bestille billetter i forsalg til julekoncerten
• Modtage nyhedsbreve omkring orkestret
•  Tilmeld dig på vores hjemmeside

www.odensepolitiorkester.dk

Tegn en annonce
•  Få en reklame for din virksomhed i Odense Politiorkesters 

koncertprogram til julekoncerten
•  Hvis det ønskes kommer annoncen på FB
•  Programmet uddeles gratis til mere end 2500 publikummer
•  Mulighed for at bestille billetter i forsalg til julekoncerten
•  Se pris m.m. på www.odensepolitiorkester.dk under fane-

blad annoncetegning

  Støt
Odense Politiorkester
          på 3 måder...

Bliv sponsor – uden det koster dig noget!
Når du køber FynskSupportEl eller FynskSupportGas, kan du 
støtte Odense Politiorkester med 2 øre/kWh el og 6 øre/m³ 
gas du bruger. Det koster dig ikke noget. Energi Fyn betaler.
Hvad enten du er medlem, forælder eller erhvervsdrivende, 
så får du med Energi Fyns sponsorordning lidt mere for dine 
penge. Nemlig kontant støtte til Odense Politiorkester.

Tilmeld dig nu - det er nemt!
Det tager kun et par minutter på www.fynsksupport.dk, hvor 
du også kan læse mere om ordningen eller ring til Energi 
Fyns Kundecenter på telefon 63 17 19 00. 
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Odense Politiorkester 2021
79.Julekoncert

Søren Sko

Kor a la Carte

 Per Hyttel, dirigent

Mikkel Schrøder
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1.  Hilsen til Danmarks udsendte 
Flemming Neergaard Pedersen 
Odense Politiorkester

2.  Politidirektør Arne Gram 
Præsident for Odense Politiorkester

3.  Dansk Politimarch 
Arne Kærslund 
Odense Politiorkester

4.  On A Long Lonely Night 
Komp. Sko/ Torp 
Arr. John Kristensen 
Solist: Søren Sko

5.  Jens Vejmand 
Jeppe Aakjær 
Arr. Per Hyttel 
Ide Mikkel Schrøder 
Solist: Mikkel Schrøder

6.  Concierto d´Aranjuez 
Joaquin Rodrigo 
Arr. Daniel Drage Lotzkat 
Odense Politiorkester & Kathrine V. Hyttel

7.  Candyman 
Christina Aguilera/Linda Perry 
Arr. John Olsen 
Kor a la Carte

8.  Sommergryder 
Shu-Bi-Dua 
Arr. Per Hyttel 
Solist: Mikkel Schrøder

9.  Jeg har det bare bedre & Midsommertøs 
Søren Sko 
Arr. John Kristensen 
Solist: Søren Sko

10.  The Typewriter 
Leroy Anderson 
Arr. Floyd E. Werle 
Odense Politiorkester og  
en hjemsendt medarbejder

11.  Istedgade 
Barry Manilow, Jack Feldman og  
Bruce Sussman 
Tekst. Peter Belli 
Arr. John Olsen 
Solist: Allan Kirkebæk Jensen

12.  The Star Wars Saga 
John Williams 
Arr. Michael Story 
Odense Politiorkester

13.  Blues Brothers Medley 
Arr. Per Hyttel 
Solister: Søren Sko, Mikkel Schrøder 
& Jesper Trolle

Koncertprogram 1. afdeling

pause
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14.  Natal no Brazil 
Idé Erik Hauge 
Solist: Mikkel Schrøder

15.  Min Engel 
Søren Sko 
Arr. John Kristensen 
Solist: Søren Sko

16.  The Christmas Song 
Mel Tormé og Robert Wells 
Arr. John Olsen 
Solist: Mikkel Schrøder

17.  Hver gang det bli´r vinter 
Helle Hansen 
Solist: Kor a la Carte

18.  Rockin´ Around the Christmas Tree 
Johnny Marks 
Arr. Per Hyttel 
Odense Politiorkester

19.  Julen varer længe 
Bent Fabricius-Bjerre,  
Martin Miehe-Renard 
Arr. Per Hyttel 
Solist: Mikkel Schrøder

20.  OPO´s historie 
Tekst og idé Mikkel Schrøder 
Solist: Mikkel Schrøder &  
Sofie Løhr Andersen

21.  Julealfabetet 
Buddy Kaye, Jules Loman 
Tekst Arvid Müller 
Solist: Kor a la Carte

22.  White Christmas 
Irving Berlin 
Arr. John Olsen 
Solister: Søren Sko & Mikkel Schrøder

23.  Julefantasi af Sønderby 
Julius Sønderby 
Odense Politiorkester

24.  Dejlig er jorden 
Mel.: Schlesisk 18. årh. 
Tekst: B. S. Ingemann 
Arr. Julius Sønderby (se side 33) 
Fællessang

25.  Solen er slukket 
Julius Bechgaard 
Arr. Peter Holling 
Solist: Iver Bertelsen

Koncertprogram 2. afdeling

Dirigent Per Hyttel

Lyd og lys:
Dansk Lyd og Lys A/S og Odense Koncerthus.

Ret til ændringer forbeholdes
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Odense Politiorkester
Julekoncert 2021

Fløjte:
Susanne Buch
Jacob Grønlund Pedersen
Lars Bjerg Hansen

Klarinet:
Linda Vitten
Ulla Witzansky
Anne Egelund
Michael T. Pedersen
Tina Pedersen
Trine Larsen
Tove Larsen
Knud Henning Nielsen

Basklarinet:
Rasmus Madsen

Saxofon:
Leif Terkelsen
Sarah Hein Østergaard Rix
Bjarne Lindenhoff
Heidi L. Sørensen
Erik Jørgen Baes
Karsten Poulsen
Vibe Jakobsen

Cornet:
Lars Majgaard Kaiser
Lisbet Stubtoft
Mona Frederiksen
Vivi Daugaard
Natalie Illum
Vivi Skibdal Frydensberg

Trompet:
Iver Bertelsen
Kathrine Vestergaard Hyttel
Erling Grønholt
Matias Popp
Preben Blom
Peter Skibdal Frydensberg

Horn:
Anne Kristin Austrheim
Kristoffer Blom
Janika Møller Andersen

Trombone:
Jens-Ulrik Leth
Julie Albrecht Rask
Charlotte Skov Hansen
Karina Nielsen
Monica Maar Hansen
Birgitte Bager
Julie Skibdal Frydensberg
Susanne Krog Hansen

Euphonium:
Carsten Pedersen
Anne-Marie Kæmpe Maegaard
Per Larsen Jensen

Baryton:
Henning Østergaard Rix
Johnny Børge Vest
Charlotte Skou
Susan Vestmark
Henrik Frydensberg

Tuba:
Lasse Brønnum Brønsholt
Torben Rasmussen
Rasmus Krog Jeppesen
Jørn Evan Jensen 

Elbas:
Tonny Nielsen

Klaver/keyboard:
John Olsen

Guitar:
Claus Schatz Jakobsen

Trommer:
Christian Westh

Pauker:
Peter Jespersen-Leth

Percussion:
Poul Rasmussen
Bent Larsen
Mads Korsgaard Rasmussen

Backstage:
Jesper Fabricius
Bruno Holtum Nielsen
Ole Sørensen
Egon Hansen
Poul Kjærsgaard Nielsen,
Erik Hauge samt personel fra
Hjemmeværnets Politikompagni
Odense

Kor a la Carte: 
Allan Kirkebæk Jensen
Camilla Hørby
Catarina Hørby
Christina Alnor
Jesper Trolle
Lene Voetmann Johansen
Naja Matzen
Sofie Løhr Andersen
Solveig Arneborg Hansen
Steffen Pihl
Thomas Nørby

Korinstruktør:
Therese Andreasen

Dirigent:
Per Hyttel
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Kl. 15.00: 
H.C.Andersenparaden, som er gratis for børn.
Om eftermiddagen vil der være hoppeborg på pladsen
og musikalsk underholdning.

Kl 17.30: 
Åbnes dørene for aftenens program.

Michael Carøe

Mette Uhrnfeldt

H.C. Andersenparaden

VVii  sseess  ppåå  ÅÅddaallsscceenneenn!!

Program Lørdag d. 25/6 2022

Fåborgvej 19A, 5854 Gislev - aadalscenen.dk   Aadalscenen   #ådalscenen

Kl. 19.30: 
Odense Politiorkester med solisterne: 
Mette Uhrnfeldt og Michael Carøe.

Dagen igennem vil der være salg af 
mad og drikke.

Se mere på www.ådalscenen.dk 
Billetter kan købes på place2book

Odense Politiorkester
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Vi glæder os over at kunne 
præsentere næste års solister
Sæt allerede nu kryds i kalenderen første weekend i december  

og køb billetten nu på www.odensepolitiorkester.dk

Odense Koncerthus - Carl Nielsen Salen
Lørdag d. 3. december og søndag d. 4. december

 Odense Politiorkester m. Kor a la Carte
Dirigent: Per Hyttel

JULEKONCERT 2022
ODENSE POLITIORKESTER

Sandra Elsfort Morten Sønderby

Simone EgeriisJesper Lundgaard

følg os på facebook eller læs mere på www.odensepolitiorkester.dk

OPO_Julekonc2021_naeste_aars_solister_170x240.indd   1OPO_Julekonc2021_naeste_aars_solister_170x240.indd   1 24.10.2021   17.2624.10.2021   17.26
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Dejlig er jorden

B. S. Ingemann, 1850

1.   Dejlig er jorden! 
Prægtig er Guds Himmel! 
Skøn er sjælenes pilgrimsgang! 
Gennem de favre 
riger på jorden 
går vi til Paradis med sang.

2.   Tider skal komme, 
tider skal henrulle, 
slægt skal følge slægters gang; 
aldrig forstummer 
tonen fra Himlen 
i sjælens glade pilgrimssang.

3.   Englene sang den 
først for markens hyrder; 
skønt fra sjæl til sjæl det lød: 
Fred over jorden! 
Menneske, fryd dig, 
os er en evig frelser fød!

Odense Politiorkester  
ønsker jer en glædelig jul.
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Skibhusvej 101 · 5100 Odense C
Tlf. 66 13 15 21 · 66 12 52 28

Stor gratis P-plads bag forretningen
Indkørsel fra Sofie Breumsvej



i Lillebæltshallen i Middelfart

Billetpris: 300 kr.
Køb billetten på www.nembillet.dk

Jubilæumskoncert
den 22. januar 2022 kl. 15.00

Nytårskoncert

35
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ønsker alle en
rigtig glædelig jul

Booking: 29 44 58 43     koralacarte

Det vi gør i dag, 
forbereder os på imorgen.
Søg ind på vistillerop.dk
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På gensyn til Blomsterkoncerten på BrandtsPå gensyn til Blomsterkoncerten på Brandts
fredag d. 12. august 2022 kl. 19.00fredag d. 12. august 2022 kl. 19.00

DO BOLIGUDLEJNING DArt 21 28 60 52 - 21 28 35 50 1 
Ejendomme! 

Kochsgade 31 A 
5000 Odense C www.b art.dk 

DO BOLIGUDLEJNING : DArt 21 28 60 52 - 21 28 35 50 
Ejendomme! 

Kochsgade 31 A 
5000 Odense C www.boart.dk 

Ila 
Ejendomme! 

!Reel - boligudlejning
Reel - service 
Reelle - priser

Bolig- & 
Erhversudlejning 

Bjeme Nielsen 
Tlf. 21 28 35 50 
bnn@boart.dk 
CVR 29787042 

Kochsgade 31 A 
5000 Odense C 
www.boart.dk 
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På gensyn i Middelfart til På gensyn i Middelfart til 
GULDKONCERTGULDKONCERT

lørdag d. 21. maj 2022 kl. 12.00lørdag d. 21. maj 2022 kl. 12.00

Karstens Taxi
Rosenhaven 43, 5400 Bogense

Tlf. 40 26 59 90

Kom ind og besøg os, så finder vi et rigtigt godt tilbud til dig
– eller besøg vores hjemmeside www.auto-blik.dk
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CYKLER
KNALLERTER

På gensyn til ValdemarsfestenPå gensyn til Valdemarsfesten
i Odense Rådhushali Odense Rådhushal

onsdag d.15. juni 2022 kl. 19.00onsdag d.15. juni 2022 kl. 19.00

Odense Politiorkester
ønsker alle 

en glædelig jul
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Forårskoncert i Vor Frue Kirke i AssensForårskoncert i Vor Frue Kirke i Assens
lørdag d. 12. marts 2022 kl. 15.00lørdag d. 12. marts 2022 kl. 15.00

Fangel Kro & Hotel
gó mad i det Fynske

Annonce til julekoncert_1.indd   1 09/05/2019   16.28

Peder Hvitfeldt Stræde 11,st   1173 København K
Tlf.: 66 13 33 22    Mobil: 30 32 10 27

www.a-andersen.dk    hans@a-andersen.dk
 

Stort udvalg af 
træblæse- 
instrumenter og tilbehør

Special værksted for 
træblæsinstrumenter

Besøg vores webshop
www.a-andersen.dk

Instrumentmager

Grundlagt 1886
A. Andersen

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

1-politieork.pdf   1   25/10/2019   14.44
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Musik og 
underholdning 

til enhver 
lejlighed

Tlf. 70 27 03 92
www.showbizz.dk Vi er omsynsværksted

JENS ARNDAL OG CHRISTIAN FOGH
Kildevænget 1, Nr. Lyndelse • Tlf. 65 90 19 30

På gensyn i 
Odense City´s gader i 2022

Vi glæder os til at spille for jer 
igen…
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Få en boligøkonomi, der både er
fleksibel og forudsigelig 

Med FlexLife® får du en fleksibilitet, du ikke får med andre lån. Og når du vælger
fast rente, behøver du ikke bekymre dig om eventuelle rentestigninger.

Når vi sammen har aftalt rammerne for lånet, kan du f.eks. skrue op og ned for
dine afdrag eller få op til 30 års afdragsfrihed, hvis du har friværdi og økonomi
til det.

Få mere at vide i Odense Afdeling. Ring til os på 45 12 08 10 eller 
beregn dit lån på danskebank.dk/flexlife 

- med fast rente 
FlexLife® 

Odense Afdeling
Telefon 45 12 08 10

Flexlife®
det mest fleksible 

Realkreditlån
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Herregårdskoncerten i SøgårdHerregårdskoncerten i Søgård
søndag d. 28. august 2022 kl. 14.00søndag d. 28. august 2022 kl. 14.00
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Kom og hør 
Odense Politiorkester 

spille koncert d. 19.06.22
Møllelauget Rolfsted
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ProGrafisk ApS

Cikorievej 22 A
5220 Odense SØ
Telefon 63 38 39 40
Mail post@prografisk.dk
Web www.prografisk.dk

Referencer: 
Nordisk Safari Klub, MisterEuropa,  V. Holm Jensen, Au-
toBranchen Danmark, Region Syddanmark – Center for 
kvalitet, Landsforeningen Dansk Senior Dans, Dansk Selskab 
for ledelse i Sundhedsvæsenet, KiMs, Odense Tekniske 
Skole, Rynkeby Foods, SeedCom, FOF Østfyn, Odense 
Politiorkester, Ministry of Industry and Mineral resources 
(Grønland), Design Cykler, ÆldreSagen.

Grafisk kommunikation
på tryk og interaktive medier

Magasiner  •  Kataloger  •  Brætspil 
Nyhedsbreve  •  Webdesign  •  CMS
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Foto: Erik Hansen

Foto: Erik Hansen

Husk at følg os på medierne

Odense Politiorkester på FB       , Instagram       og www.odensepolitiorkester.dk

Hjemmeværnets Musikkorps Syd på FB       og www.hjvmusikkorps.dk

Har du opdaget, at vi faktisk er 
ét orkester med to uniformer?
Det er ikke til at se det, hvis man ikke lige ved det...
Odense Politiorkester og Hjemmeværnets 
Musikkorps Syd er ét og samme orkester. 

I kan møde os i den grønne militæruniform 
med baret eller den sorte politiuniform med 
kasket, men inde bag klæderne er det præ-
cis de samme musikere som optræder, og 
vi elsker det.
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Ét skridt for langt...

Sofie
Stougaard

Kim
Hammelsvang

Farshad
Kholghi

Clara
Ellegaard

Læg en sommeraften 
under juletræet.

Til: digFra: Kerteminde

Tornøes Hotel
22. maj - 9. juli

Kerteminde Turistbureau 65321121  •  Billetten 70202096 Politikens Kiosk, Odense  •   Kerteminderevyen.dk

Foto: Skovdal N
ordic

Kerteminde

RUDER7
BUREAU OG FORLAG
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Torvegade 3  |  5000 Odense C  |  38 48 30 91  |  odense@al-bank.dk

Bliv støttemedlem af Odense Politiorkester
Vi har brug for Jer!

Som støttemedlem af Odense Politiorkester vil du have følgende fordele:

•  Mulighed for billetkøb til julekoncerterne i forsalg

• Nyhedsbrev fra OPO

• Særskilt invitation til spændende arrangementer med OPO

• Være en særlig støtte omkring orkestret!

Medlemskabet koster kun 75 kr. om året



Odense Politiorkester spiller
koncert på Rolfsted Mølle

Søndag den 19. juni 2022

Smukt beliggende vandmølle i landsbyen Rolfsted. 
Mølleriet fra 1918 står endnu.

Håber vi ses…

✗
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Hos Livingbykolster finder du masser af brugskunst,
julepynt, nips og lækkert boligtilbehør   

Her kan du også købe din nye seng, campingmadras
og få speciallavet alt i skumgummi

Besøg vores webshop www.livingbykolster.dk 
og oplev vores store udvalg af møbler 
og alt andet til hjemmet

God shopping og glædelig jul!
 

Fabriksvej 2A - 5592 Ejby - Tlf. 64 40 33 33 - www.livingbykolster.dk

Se vores mange 
gode tilbud her,
@livingbykolster
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Overalt i Danmark præsterer frivillige en kæmpe indsats til gavn for 
unge og ældre, som på forskellige måder har det svært.
Odense Politiorkester påskønner dette store arbejde og vil gerne glæde 
nogle af de frivillige på Fyn.

I år har vi valgt at donere julekoncertbilletter til frivillige hos:

• Offerrådgivningen Fyn www.orfyn.dk

• Thin Blue Line www.thinblueline.dk

• Ventilen www.ventilen.dk

Har du også lyst til at støtte eller måske vide mere om de forskellige for-
eninger, så gå ind på deres hjemmeside og se hvilken sag der kæmpes for.

VelgørenhedVelgørenhed
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På gensyn til Odense 
Politiorkester Julekoncert 2022

Sæt kryds i kalenderen
Lørdag den 3. december
Søndag den 4. december

www.odensepolitiorkester.dk
Billetter kan allerede nu købes på

✗
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Odense Politiorkester 
ønsker Jer alle

en rigtig glædelig jul

www.to-automobiler.dk - E-mail: t.olesen@t-olesen-automobiler.dk

Automester Dyrup og Bellinge
v/ T. Olesen Automobiler

Fåborgvej 340-342, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 42 49

Bellingevej 92, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 07

Alt i reparationer

Meld dig ind i vores vaskeklub
via vores hjemmeside og
SPAR OP TIL 30%

Husk, der kan også betales med dankort i vaskehallen.

Ring og bestil tid på eett
af vore værksteder!

Få et godt tilbud på vinterdæk
Vi tilbyder

Gratis lånebil ved skader
Lejebil ved autoreparationerwww.to-automobiler.dk - E-mail: t.olesen@t-olesen-automobiler.dk

Automester Dyrup og Bellinge
v/ T. Olesen Automobiler

Fåborgvej 340-342, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 42 49

Bellingevej 92, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 07

Alt i reparationer

Meld dig ind i vores vaskeklub
via vores hjemmeside og
SPAR OP TIL 30%

Husk, der kan også betales med dankort i vaskehallen.

Ring og bestil tid på eett
af vore værksteder!

Få et godt tilbud på vinterdæk
Vi tilbyder

Gratis lånebil ved skader
Lejebil ved autoreparationer

www.to-automobiler.dk - E-mail: t.olesen@t-olesen-automobiler.dk

Automester Dyrup og Bellinge
v/ T. Olesen Automobiler

Fåborgvej 340-342, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 42 49

Bellingevej 92, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 07

Alt i reparationer

Meld dig ind i vores vaskeklub
via vores hjemmeside og
SPAR OP TIL 30%

Husk, der kan også betales med dankort i vaskehallen.

Ring og bestil tid på eett
af vore værksteder!

Få et godt tilbud på vinterdæk
Vi tilbyder

Gratis lånebil ved skader
Lejebil ved autoreparationer

www.to-automobiler.dk - E-mail: t.olesen@t-olesen-automobiler.dk

Automester Dyrup og Bellinge
v/ T. Olesen Automobiler

Fåborgvej 340-342, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 42 49

Bellingevej 92, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 07

Alt i reparationer

Meld dig ind i vores vaskeklub
via vores hjemmeside og
SPAR OP TIL 30%

Husk, der kan også betales med dankort i vaskehallen.

Ring og bestil tid på eett
af vore værksteder!

Få et godt tilbud på vinterdæk
Vi tilbyder

Gratis lånebil ved skader
Lejebil ved autoreparationer

www.to-automobiler.dk - E-mail: t.olesen@t-olesen-automobiler.dk

Automester Dyrup og Bellinge
v/ T. Olesen Automobiler

Fåborgvej 340-342, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 42 49

Bellingevej 92, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 07

Alt i reparationer

Meld dig ind i vores vaskeklub
via vores hjemmeside og
SPAR OP TIL 30%

Husk, der kan også betales med dankort i vaskehallen.

Ring og bestil tid på eett
af vore værksteder!

Få et godt tilbud på vinterdæk
Vi tilbyder

Gratis lånebil ved skader
Lejebil ved autoreparationer

www.to-automobiler.dk - E-mail: t.olesen@t-olesen-automobiler.dk

Automester Dyrup og Bellinge
v/ T. Olesen Automobiler

Fåborgvej 340-342, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 42 49

Bellingevej 92, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 07

Alt i reparationer

Meld dig ind i vores vaskeklub
via vores hjemmeside og
SPAR OP TIL 30%

Husk, der kan også betales med dankort i vaskehallen.

Ring og bestil tid på eett
af vore værksteder!

Få et godt tilbud på vinterdæk
Vi tilbyder

Gratis lånebil ved skader
Lejebil ved autoreparationerwww.to-automobiler.dk - E-mail: t.olesen@t-olesen-automobiler.dk

Automester Dyrup og Bellinge
v/ T. Olesen Automobiler

Fåborgvej 340-342, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 42 49

Bellingevej 92, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 07

Alt i reparationer

Meld dig ind i vores vaskeklub
via vores hjemmeside og
SPAR OP TIL 30%

Husk, der kan også betales med dankort i vaskehallen.

Ring og bestil tid på eett
af vore værksteder!

Få et godt tilbud på vinterdæk
Vi tilbyder

Gratis lånebil ved skader
Lejebil ved autoreparationer

www.to-automobiler.dk - E-mail: t.olesen@t-olesen-automobiler.dk

Automester Dyrup og Bellinge
v/ T. Olesen Automobiler

Fåborgvej 340-342, 5250 Odense SV
Tlf. 66 17 42 49

Bellingevej 92, 5250 Odense SV
Tlf. 65 96 17 07

Alt i reparationer

Meld dig ind i vores vaskeklub
via vores hjemmeside og
SPAR OP TIL 30%

Husk, der kan også betales med dankort i vaskehallen.

Ring og bestil tid på eett
af vore værksteder!

Få et godt tilbud på vinterdæk
Vi tilbyder

Gratis lånebil ved skader
Lejebil ved autoreparationer

Som noget nyt kan vi vaske 
biler op til 2,90 i højden og 
2,70 i bredden



Hjemmeværnets Musikkorps Syd
siger på gensyn i 2022 med følgende koncerter:

12. marts kl.15.00: Forårskoncert i Vor Frue Kirke i Assens

4. maj kl.18.30: 4. Maj Mindehøjtideligheden i Ansgars anlæg 

21. maj kl.12.00: Guldkoncert, Torvet i Middelfart

15. juni kl.15.00: Valdemarsfesten i Odense Rådhushal

12. aug. kl.19.00: Blomsterkoncert, Amfiscenen på Brandts

13. aug.  Koncert ved Hjemmeværnsdistrikt Fyn’s 

  Åbent-Hus-arrangement, 5200 Odense V 

28. aug. kl.14.00: Herregårdskoncert i Søgård

24. sept. kl.12.00 Efterårskoncert på Lille Torv i Svendborg

Læs mere på www.hjvmusikkorpssyd.dk

Ret til ændringer forbeholdes.

55



DET SKER I 2022

SVANESØEN

21. JAN. KL. 19.30

TINA DICKOW

18. MARTS KL. 20.00

SMOKIE

8. APRIL KL. 20.00

ANDREW LLOYD WEBBER

5. FEB. KL. 20.00

MEW & DUO

6. FEB. KL. 20.00

BRINKMANN OG KVAMM

10. JAN. KL. 19.00

PHILIP FABER

7. FEB. KL. 19.00

TOBIAS DYBVAD

1. APRIL KL. 19.00

DEN KORTE 

9. APRIL KL. 20.00

MADS LANGER

23. APRIL KL. 20.00

CARPARK NORTH & DUO

25. MARKTS KL. 20.00

SHU-BI-DUA - THE MUSICAL

12. - 15. MAJ KL. 20.00

HEINO HANSEN 

20. MAJ KL. 19.00

PRETTY WOMAN - THE MUSICAL 

17. - 20. NOV KL. 20.00

DEN GRÅ SIDE

4. FEB. KL. 20.00

JAN GINTBERG 

26. FEB KL. 19.00

LÆS MERE OM DE 
FORSKELL IGE EVENTS PÅ 

WWW.ODEONODENSE.DK/
KALENDER


