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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 i dag af mere end 60 musi-
kere, 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.

Bestyrelsen består i dag af:
Susanne Buch – formand
Lisbet Stubtoft – næstformand
Jens-Ulrik Leth – kasserer
Monica Maar Hansen – sociale medier
Linda Vitten – annonceansvarlig
Preben Blom – suppleant

Musik- og Programudvalg består i dag af:
Erik Hauge – formand
Anne-Marie Kæmpe Maegaard – medlem
Poul Rasmussen – medlem
Linda Vitten – medlem
Per Hyttel – født medlem
Charlotte Skou – suppleant
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At musikken har en kæmpe betydning for os 
mennesker, det er vist hævet over enhver tvivl. 
Musikken taler til os, beriger os og knytter os 
sammen.

Den sydkoreanske rapper Psy går så langt som 
til at fastslå, at det mest berømte og populære 
sprog i verden faktisk er musikken, og filosoffen 
Nietzsche slår fast, at uden musikken ville livet 
være en fejltagelse.

For musikken kan noget helt specielt. Den brin-
ger os sammen og kan ændre verden, fordi den 
kan ændre mennesker. Og så kan musikken 
udtrykke det, der ikke kan siges med ord, ligesom 
den kan lindre og trøste, hvis vi har det svært. 
Albert Schweitzer udtrykte det med humor såle-
des: ”Der er to måder at søge tilflugt fra livets 
elendigheder: Musik og katte”.

Vi lever i en fantastisk verden - men også en til 
tider urolig verden. Mere end nogensinde har vi 
derfor også i julen brug for noget, der knytter os 
tæt sammen, giver os en fælles oplevelse og fylder 
os med varme og nærvær. Brug for traditioner og 
brug for hinanden.

Derfor er det mig en kæmpe glæde at byde jer alle 
velkommen i disse smukke og festlige omgivelser 
til én af julens helt store og uundværlige højde-
punkter: Odense Politiorkesters traditionsrige 
julekoncert. For jeg ved, at der venter os alle en 
fantastisk oplevelse af vellyd, knasende julestem-
ning og masser af musikalske indtryk, der hjæl-
per os til at komme i den helt rette julestemning.

Odense Politiorkester er velforberedte og skarpe-
re end nogensinde. De mange gode kræfter i og 
omkring orkesteret har i fællesskab skabt et flot 
program og allieret sig med et overflødigheds-
horn af fortrinlige danske kunstnere og solister. 

I skal glæde jer til at møde Simone Egeriis, Jesper 
Lundgaard, Sandra Elsfort og Morten Sønderby, 
der vil underholde os på bedste vis sammen med 
Odense Politiorkester og Kor a la Carte. Det hele 
vil blive formidlet og ledet af manden med stok-
ken – taktstokken – dirigent Per Hyttel.

Julekoncerterne her i Carl Nielsen Salen er jo 
blot én af mange muligheder for at møde vores 
dygtige musikere. Orkesteret spiller heldigvis 
mange koncerter i årets løb – enten iført den 
velkendte politiuniform i egenskab af Odense 
Politiorkester eller iklædt hjemmeværnsunifor-
men i egenskab af Hjemmeværnets Musikkorps 
Syd. Jeg vil gerne benytte lejligheden til at takke 
Hjemmeværnet for vores tætte musikalske rela-
tion omkring orkesteret samt for det altid gode 
samarbejde i hverdagen. 

Med disse ord vil jeg byde jer alle hjertelig vel-
kommen til Odense Politiorkesters 80. julekon-
cert. Jeg ønsker jer en rigtig god fornøjelse og en 
smuk oplevelse.

Arne Gram
Politidirektør 

Præsident for Odense Politiorkester

Arne Gram
Præsident
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Kære publikum, kære musikvenner



Tak for støtten
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Odense Politiorkester vil gerne sige TUSIND 
TAK for jeres altid store opbakning og støtte til 
og omkring orkestret. Det betyder meget mere 
end I aner. Det giver os muligheder for, hvert 
år at kunne afholde vores gamle traditionsrige 
julekoncerter her i Odense Koncerthus.
Det er ingen hemmelighed, at vi er også udfor-
dret på økonomien, og vi modtager ikke nogen 
form for støtte, og fungerer i høj grad via 
medlemmerne selv, vores støttemedlemmer, 
annoncører og opbakningen fra jer altid tro-
faste publikummer, som deltager hver gang vi 
afholder julekoncerterne.
Så kære publikum, støttemedlemmer og 
annoncører … 

1000 TAK 
til jer, fordi I altid møder  trofast op til  

vores koncerter.



Det er med den største glæde, at vi byder jer vel-
kommen til den traditionsrige julekoncert med 
Odense Politiorkester og en perlerække af soli-
ster på scenen her i Odense Koncerthus.
I år er vi ekstra velforberedte, da både solister, 
kor og orkester har øvet og forberedt sig på pro-
grammet i mere end to år. Et program vi var 
klar til at præsentere for jer i 2020, hvor kon-
certen blev aflyst. Så vi glæder os omend endnu 
mere, end vi plejer til at give jer nogle fantasti-
ske, helt igennem skønne musikalske timer i 
godt selskab. 

Traditioner er noget af det bedste, vi ved, og 
heldigvis er der rigtig mange af jer blandt pub-
likum, der deler viljen og lysten til at fastholde 
traditionen med julekoncert sammen med os. 
Vi er så glade og stolte over, at I kære publikum 
hvert år vælger at støtte orkestret - uden jer 
kunne julekoncerterne slet ikke lykkes.

Desværre har medaljen også en bagside, og uan-
set hvor meget vi ønsker at holde fast i traditi-
onerne, må vi sande, at det er tiden til at redu-
cere i antallet af koncerter, hvilket betyder, at vi 
fra 2023 kun vil spille 2 koncerter. De vil stadig 
ligge den første weekend i december, og vi bibe-
holder den om lørdagen kl. 15.00 og den om 
søndagen kl. 14.00.

Koncerterne vil stadig være spækket med mas-
ser af jul, alsidigt program og skønne solister, 
det bliver der aldrig lavet om på, for traditionen 
tro vil vi sørge for, at vi alle kommer i den rette 
julestemning.
Så hvis du vil hjælpe orkestret til fortsat at 
kunne fylde koncertsalen, skal du dele budska-
bet om julekoncerterne med dem, du kender, 
og dem du ikke kender endnu :) For der vil helt 
sikkert være plads til alle, og hvis vi bliver flere, 
end der kan være til to koncerter, åbner vi selv-
følgelig op for en tredje koncert igen. 

Men lige nu gælder det årets julekoncert! Læn 
jer tilbage og nyd Odense Politiorkester med 
dirigent Per Hyttel og et program spækket med 
underholdning med årets solister og Kor a la 
Carte.

Rigtig glædelig jul til jer fra alle 
i Odense Politiorkester

Susanne Buch
Formand

Odense Politiorkester

Susanne Buch
Formand

Kære
publikum
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Foto: Erik Hansen

Foto: Erik Hansen

Husk at følge 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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I har sat jer til rette på Koncerthusets tilskuer-
rækker. I er sandsynligvis både forventningsful-
de og spændte på at overvære årets julekoncert. 
Den daglige trummerum, julegaveræs og årets 
julefrokoster er sat på stand by. I ser orkestret 
gå på scenen. De sætter sig. Koncertmesteren 
slår en stemmetone an, som resten af orkestret 
retter ind efter. Så dæmpes lyset en smule og 
døren i kongesiden af scenen åbnes. 
Ind kommer han. Maestro. Dirigenten. Per 
Hyttel. Orkestrets vigtigste mand. For uden 
ham sker der ikke noget. I klapper, mens han 
går selvsikkert ind. Han entrer dirigentpodiet og 
vender sig om for at bukke til jer. Han hylder det 
fremmødte publikum, som skal være eksamina-
tor på hans og orkestrets anstrengelser gennem 
flere måneder. Derefter vender han sig om mod 
musikerne og koret. Med glimt i øjet og smil 
på læben, sender han på magisk måde et signal 
om, at det her skal nok blive godt. Vi kommer 
fint igennem koncerten. Vi har øvet os. Vi er for-
bundne og står sammen. 
Musikerne rykker automatisk ud på kanten af 
stolen. De spænder lidt i kroppen. Blæserne 

sætter instrumentet til munden. Slagtøjet gri-
ber om trommestikkerne og bas og guitar tjek-
ker lige en sidste gang, om fingrene er korrekt 
placeret. Så sker det. Maestro hæver armene og 
slår an. Musikken bryder ud af tavsheden. Vi er 
i gang.
Forud for dette har Per endnu engang finpudset 
os til at yde vores bedste. Vi spiller mange kon-
certer i løbet af året. Derfor har vi også travlt i 
øvelokalet mandag efter mandag. Heldigvis for-
står Per at bringe godt humør ind i disse prøver 
og aldrig nogensinde oplever vi, at han giver op 
i kampen om at nå i mål. 
Maestro har endnu engang gjort os klar. 

Tak!

Per Hyttel
 Dirigent
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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

• Nyhedsbreve fra OPO

• Særskilt invitation til spændende arrangementer med OPO

• Være en særlig støtte omkring orkestret!

Medlemskabet koster kun 75 kr. om året

Vi ønsker Københavns Politiorkester 
stort tillykke med deres 

100 års jubilæum september 2022
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Så nærmer julen sig igen. Julestemningen er for 
længst indtrådt i orkestret, da vi længe har øvet 
på musikken. I Musik- og Programudvalget har 
vi i endnu længere tid været i julehumør, da vi jo 
har siddet og tænkt længe over, hvilke julemelo-
dier I skal præsenteres for og underholdes med i 
år. Julen er jo traditionelt steg, sovs og kartofler 
og tilbehør og bliver nok ikke ændret meget år for 
år ude i de danske hjem. Men til julekoncerterne 
sætter vores solister, Kor a la Carte og orkestret 
lidt nyt på menuen hvert år. Dog bliver der stadig 
plads til traditionerne. Som et af medlemmerne 
sagde under processen med at sætte melodierne 
sammen: ”Man piller ikke ved den brune sovs”. 
Nej, det gør man ikke. 
Koncerten i år er jo den, I skulle have haft i 2020. 
Den koncert blev som bekendt ikke til noget. 
Vores fire solister var heldigvis indstillet på, at 
så gør vi det da bare en anden god gang. Det er 
vi i politiorkestret glade for, da det er et vidun-
derligt hold, vi fik fundet dengang. Og de er bare 
alle fire ”still going strong”. Vi har sammen med 
dem fundet en række fantastiske melodier, og vi 
har øvet og øvet. Vi glæder os til at spille for jer, 
kære publikum.
Orkestret har igen i år haft travlt med mange 
koncerter. Vi er under konstant udvikling takket 
være især vores dirigent, som stadig bestiger diri-

gentpodiet mandag efter mandag for at motivere 
os gennem hans person og hans musikalske kva-
liteter. Tak Per.
Der er ikke så meget tilbage at skrive. Lige om 
lidt dæmpes lyset i salen. Orkestret er på plads. 
Vores uvurderlige hjælpere er på plads ”backsta-
ge” til at sørge for alt det praktiske under koncer-
ten. Koret har varmet stemmerne op og er tunet 
ind til at give deres bidrag med sædvanlig høj 
standard. Solisterne tripper bag døren i ”Konge-
siden” og glæder sig til at betræde scenen. 
Glæd jer. Det gør vi. 

God jul
Erik Hauge

formand for Musik- 
og Programudvalget

Odense Politiorkester

Erik Hauge
Formand for Musik- 
og Programudvalget

Kære
publikum
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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



Vi har spillet med ham før – og nu gør vi det 
med stor glæde igen. 

Odense Politiorkester byder velkommen til en af 
Danmarks største sangere og entertainere. 
Jesper Lundgaard har i rigtig mange år sunget 
julen ind i vores skønne land, og det er en tradi-
tion, han i den grad nyder. Om det er med hans 
egne traditionsrige koncerter eller som gæst 
andetsteds, så er publikum garanteret en jule-
glæde med sang af høj klasse og en sikker enter-
tainer, der i den grad elsker sit publikum og 
skaber en varm fælles koncertoplevelse i julens 
magiske univers.

Jesper Lundgaard har medvirket i utallige musi-
cals som Les Miserables, Phantom of the Opera 
og Chess samt deltaget i TV shows og revyer 
- blandt andet Rottefælden i Svendborg. Han 

har vist sit talent i mange forskellige sam-
menhænge og modtog blandt andet adskillige 
publikumspriser efter soloshowet “Jesper Goes 
Elvis”. 

I foråret 2023 drager Jesper rundt i landet med 
sit Frank Sinatra show - en forestilling der er 
bygget op af små anekdoter/fortællinger og for-
tolkninger af Sinatras musik. 

Vi glæder os over endnu engang at kunne præ-
sentere vores publikum for denne suveræne 
entertainer. En tidlig julegave fra os til jer - 
glæd jer til et par timer med nærvær, intimitet 
og en stemme, der taler direkte til hjertet og får 
sneen til at smelte. 

Tag rigtig godt imod Jesper Lundgaard!

Jesper Lundgaard
 Solist
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Valdemarsfest, Odense RådhusValdemarsfest, Odense Rådhus
onsdag den 14. juni 2023 kl. 19.00onsdag den 14. juni 2023 kl. 19.00

T: 66 13 15 21
www.ahodense.dk 
ah@ahodense.dk

Ny gardinbus, samme 
gode kvalitet og service, 

som du er vant til.

Følg den grønne  
gardinbus



Læn jer godt tilbage og nyd denne fantastiske 
sangerinde.

I 2004 smeltede 12-årige Simone alles hjer-
ter, da hun vandt tv-talentshowet ”Scenen er 
din” med Disney-sangen ”Vindens Farver”. Og 
allerede i 2005 udkom hendes debutalbum 
”Vindens Farver” med egne fortolkninger af 
Disney-sange. Albummet indbragte Simone en 
triple-platinplade og var det tredjebedst sælgen-
de album i Danmark det år. Samme år udkom 
også julealbummet ”On a Night Like This” med 
Simones egne yndlings-julesange.

Hun har efterfølgende udgivet 2 albums. I 2006 
udkom albummet “Dreams Do Come True”, der 
er en samling af smukke popballader, og i 2008 
fik vi alle glæde af albummet “Devoted To You”, 
som er en palet fuld af kendte filmklassikere 
som “Smile”, “Somewhere over the Rainbow” 
og “Moon River”.

Simones voksenliv blev for alvor skudt i gang i 
2010, da hun som 18-årig deltog i Dansk Melodi 
Grand Prix med sangen “How Will I Know”. 
Siden deltog hun også i 2013 og 2016 - alle tre 
gange opnåede Simone en flot tredjeplads. 

Hendes musiksmag er bred, og repertoiret inde-
holder alt fra gamle croonerhits over gospel og 
musicals til store filmklassikere og jazz. Hun 
synger primært på dansk og engelsk, men er 
også sprunget ud i både italienske, franske og 
tyrkiske sange ved nogle af sine koncerter. 

På scenen bliver Simone ofte akkompagneret 
af pianist Mads Granum, men i dag står hun 
på scenen i Odense Koncerthus sammen med 
Odense Politiorkester. Vi er sikre på, at alle 
glemmer decemberkulden for en stund, når 
I hører de smukke toner fra den sjællandske 
sangfugl.

Tag rigtig godt imod Simone Egeriis!

Simone Egeriis
Solist
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Sandra Elsfort er efterhånden godt kendt af 
vores publikum. 

For fjerde gang præsenterer vi jer for Sandra 
som solist til vores julekoncert, hvor hun for-
tryller alle omkring sig med sin smukke vokal 
og udstråling. Sandra er både sangskriver, san-
gerinde og musicalperformer. Hun er uddan-
net på Musicalakademiet i Fredericia og har 
medvirket i flere musicals - blandt andet “My 
Fair Lady” og “Chess” på Aarhus Teater og “The 
Prince of Egypt” på Fredericia Teater. 

Det er ikke uden grund, at vi har Sandra med 
igen i år. Hun “ejer” scenen og forstår at begej-
stre publikum - hun skaber et magisk øjeblik 
med sin nærhed og skønne stemme. Hendes 
repertoire spænder bredt, og vi har været gen-
nem mange forskellige genrer de sidste fire år 
- der er for os frit valg på alle hylder - for hun 
mestrer det hele!

For Sandra og mange andre kunstnere blev 
karrieren vendt på hovedet i 2020, da Corona-
krisen indtraf. Men i stedet for at fokusere på alt 
det, hun gik glip af, valgte hun at udnytte tiden 
til at skrive og producere sangen “Break the 

Fall”, som hun håbede kunne sprede lidt gode 
vibes i den hårde tid.  Sandra har også skrevet 
sangen “På en forårsdag i maj”, som hun har 
fremført til adskillige bryllupper - begge sange 
kan høres på Spotify og Youtube. 

Til sommer kan man opleve Sandra i musicalop-
sætningen af Kai Normann Andersens “Mød 
mig på Cassiopeia på Gjorslev Slot, hvor hun 
spiller komponisten John Bergers kone, Irene. 
Sammen med 30 andre står hun på scenen i 
Stevns Sommerspil, hvor den flotte slotsgård 
bliver omdannet til musicalkulisse. 

Vi er meget glade for at kunne præsentere jer 
for Sandra endnu engang og takker samtidig 
for de 4 gode år, vi har haft sammen. Glem 
julestressen for en kort stund og nyd Sandras 
optræden. 

Her får I hende solo, sammen med de andre soli-
ster og ikke mindst – sammen med os.

Tag rigtig godt imod Sandra Elsfort!

Sandra Elsfort
Solist
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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



For tredje gang præsenterer vi jer for Morten 
Sønderby – en entertainer er født.

Når Morten kommer susende ind ad scenedø-
ren i kongesiden er stilen lagt. Her er glæde og 
begejstring og fuld fart frem. Han fortæller små 
anekdoter. Han synger godt. Han bevæger sig 
med de rette ”moves” - og ser i det hele taget 
helt fantastisk ud. Alle ingredienser blandes, 
og der skabes en entertainer, som i  fagsproget 
kommer helt udover scenekanten.

Vi kan vist roligt kalde Morten et rigtigt godt 
bud på Danmarks ”Michael Bublé”.

Kodeordet er underholdning, når Morten træ-
der ind på scenen. Om det er sammen med 
Odense Politiorkester i Odense Koncerthus eller 
med bandet “Tennis” til firmafesten, så skaber 
han med garanti et sprudlende sceneshow og 
en publikumskontakt så håndgribelig, at du kan 
tage den gode stemning med dig hjem. 

Morten har hjulpet os godt igennem forskelli-
ge koncerter i den periode, hvor han har været 
vores faste solist sammen med Sandra Elsfort. 
Og vi har nydt hvert et øjeblik. For uanset 
om det er en græsplæne i Sønderjylland, Den 
Fynske Landsby eller Odense Koncerthus, så har 
han om nogen levet op til denne omtale. 

Tag rigtig godt imod Morten Sønderby!

Morten Sønderby
Solist
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Det vi gør i dag, 
forbereder os på imorgen.
Søg ind på vistillerop.dk

Ny hjemmeside

Har du set, at Odense Politiorkester har fået ny hjemmeside?
Klik ind på www.odensepolitiorkester.dk – og gå på opdagelse.



Gøg og Gokke. Keld og Hilda. Batman og Robin. 
Ja, eller stegt flæsk og persillesovs! Gode par er 
der mange af, og en julekoncert med Odense 
Politiorkester ville da heller ikke være komplet 
uden orkestrets faste makker, Kor a la Carte, 
som deltager i alle orkestrets koncerter.

Som navnet antyder, er Kor a la Carte leverings-
dygtige i alverdens lækkerier fra det musikal-
ske spisekort. Det er bare at nævne, hvad man 
ønsker sig. Om det er klassisk eller pop, Vera 
Lynn eller Queen, gammelt eller nyt, tempofyldt 
eller ballader.

Kor a la Carte består af 12 dygtige amatørsange-
re fra hele Fyn, der alle nyder de mange spæn-
dende musikalske oplevelser, de får med orke-
stret. Både når de synger back-up for professio-
nelle solister, laver flerstemmige kornumre eller 
selv får lov at agere solister. Ellers kan koret 
også opleves til koncerter rundt omkring i loka-
le fynske kirker, og hvert år op til jul tager de 

en tur i Ikea for at synge julen ind for de travle 
handlende. 

I spidsen for koret står korleder Therese 
Andreasen, der sørger for indstudering af san-
gene, så alle stemmer og harmonier sidder lige 
i skabet. Therese er et kendt ansigt i det fynske 
musikliv, hvor hun bl.a. arbejder som underviser 
ved Nyborg Musikskole. Med en korprøve under 
Thereses ledelse er man således i trygge hænder, 
og arbejdet med sangen er i fokus. Men koret går 
heller ikke af vejen for lidt hygge, og en korprø-
ve omfatter derfor også altid lidt kaffe og meget 
kage, mens der hyggesnakkes.

Kor a la Carte ønsker alle en glædelig jul og glæ-
der sig til at synge julehyggen og måske også 
snevejret frem!

Kor a la Carte
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Billetpris: 300 kr.
Køb billetten på www.nembillet.dk
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lørdag den 21. januar 2023 kl. 15.00
i Lillebæltshallen i Middelfart

Nytårskoncert
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BROGÅRDSVEJENS BLOMSTER

BRITT BENDTSEN – BLOMSTERBUTIK MED ET TWIST
TLF. 65 96 12 35 MOBIL 40 43 57 12
BROGÅRDSVEJ 18, 5250 ODENSE  BROBLOMSTER.DK

Mindehøjtideligheden i Ansgar Anlæg Mindehøjtideligheden i Ansgar Anlæg 
torsdag den 4. maj 2023 kl. 18.30torsdag den 4. maj 2023 kl. 18.30
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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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80.Julekoncert

Kor a la Carte

 Per Hyttel, dirigent

Sandra Elsfort

Simone Egeriis

25

Odense Politiorkester 2022

Jesper Lundgaard

Morten Sønderby



Koncertprogram 1. afdeling
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1.  Bond … James Bond 
Medley 
Arr. Stephen Bulla 
Odense Politiorkester

2.  Politidirektør Arne Gram 
Præsident for Odense Politiorkester

3.  Dansk Politimarch 
Arne Kærslund 
Odense Politiorkester

4.  Always on My Mind 
Johnny Christopher  
Arr. Per Hyttel 
Solist Jesper Lundgaard

5.  The Power of Love 
Gunther Mende, Candy DeRouge,  
Jennifer Rush, Mary Susan Applegate 
Arr. John Kristensen 
Solist Simone Egeriis

6.  Not While I’m Around 
Stephen Sondheim 
Arr. John Kristensen 
Solist Sandra Elsfort

7.  Have You Met Miss Jones 
Richard Rogers 
Arr. Ronnie F. Olesen 
Solist Morten Sønderby

8.  Dronning Margrethe d. II’s Parademarch 
Arne Ole Stein 
Odense Politiorkester

 9.  Anthem 
Benny Andersson, Bjørn Ulvaeus 
Arr. John Olsen 
Solist Jesper Lundgaard

10.  Don’t Let the Sun Go Down on Me 
Elton John 
Arr. John Olsen 
Solister Jesper Lundgaard og  
Morten Sønderby

11.  I’ve Got the World on a String 
Harold Arlen 
Arr. John Kristensen 
Solist Morten Sønderby 

12.  I Will Always Love You 
Dolly Parton 
Arr. John Kristensen 
Solist Sandra Elsfort

13.  Tell Him 
Linda Thompson,  
Walter Afanasieff, David Foster 
Arr. John Kristensen 
Solister Simone Egeriis  
og Sandra Elsfort

14.  Go Tell It on the Mountain 
John Wesley Work Jr. 
Arr. Per Hyttel 
Solister Jesper Lundgaard,  
Simone Egeriis, Sandra Elsfort  
og Morten Sønderby

Pause
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Koncertprogram 2. afdeling

15.  The Polar Express 
Alan Silvestri, Glenn Ballard 
Arr. Jerry Brubaker 
Odense Politiorkester 

16.  Christmas Time/Mistletoe and Wine 
Jeremy Paul, Leslie Stewart,  
Keith Strachan 
Arr. John Olsen 
Solist Jesper Lundgaard 

17.  Joyful Joyful 
Ludwig van Beethoven 
Arr. John Kristensen 
Solist Simone Egeriis 

18.  Santa’s Coming Tonight  
J. Fred Coots, Haven Gillespie 
Arr. John Kristensen 
Solist Sandra Elsfort 

19.  Himlen I Min Favn 
Carola Häggkvist 
Arr. John Olsen 
Solist Simone Egeriis 

20.  Somewhere Out There 
James Horner, Barry Mann, Cynthia Weil 
Arr. John Olsen 
Solister Simone Egeriis  
og Morten Sønderby 

21.  Under Stjernerne På Himlen 
Tommy Seebach 
Arr. John Olsen 
Solister Sandra Elsfort  
og Morten Sønderby 

22.  Jingle Bells 
James Lord Pierpont 
Arr. Jesper Riis 
Solist Sandra Elsfort 

23.  Den Himmelblå 
Shu-Bi-Dua 
Arr. John Olsen 
Solist Jesper Lundgaard 

24.  Let It Snow! Let It snow! Let It Snow! 
Jule Styne 
Arr. John Olsen 
Kor a la Carte og Odense Politiorkester 

25.  It’s the Most Wonderful Time of the Year 
Eddie Pola, George Wyla 
Arr. Jesper Riis 
Solister Jesper Lundgaard,  
Simone Egeriis, Sandra Elsfort og  
Morten Sønderby 

26.  Dejlig er jorden 
Mel.: Schlesisk 18. årh.  
Tekst: B. S. Ingemann 
Arr. Julius Sønderby 
Fællessang (se side 31) 

27.  Solen er slukket 
Julius Bechgaard 
Arr. Peter Holling 
Odense Politiorkester

Lyd og lys:
Dansk Lyd og Lys A/S og Odense Koncerthus.
Ret til ændringer forbeholdes

Dirigent Per Hyttel
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Odense Politiorkester
Julekoncert 2022

Fløjte
Susanne Buch
Jacob Grønlund Pedersen
Lars Bjerg Hansen

Klarinet
Linda Vitten
Ulla Witzansky
Anne Egelund
Michael T. 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

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

Tuba
Torben Rasmussen
Lasse Brønnum Brønsholt
Jørn Evan Jensen 

Elbas
Tonny Nielsen

Klaver/keyboard
John Olsen

Guitar
Claus Schatz Jakobsen
Michael Vestbo

Trommesæt
Marianne Lundgren Lau

Pauker
Peter Jespersen-Leth

Percussion
Erik Hauge
Poul Rasmussen
Kristian Storm Leth

Backstage
Bruno Holtum Nielsen
Ole Sørensen
Egon Hansen
Poul Kjærsgaard Nielsen
samt personel fra 
Hjemmeværnets Politikompagni 
Odense 

Kor a la Carte 
Allan Kirkebæk Jensen
Camilla Hørby
Catarina Hørby
Christina Alnor
Hans Henriksen
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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HUSK
Du kan allerede nu købe et gavekort

til næste års julekoncert på 
www.odensepolitiorkester.dk
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Glæd jer til  
næste års solister!

Sæt allerede nu kryds i kalenderen 
lørdag den 2. december og  
søndag den 3. december

Anne Herdorf Rasmus Krogsgaard

Køb billetten nu på  
www.odensepolitiorkester.dk  

eller ring til os på tlf. 4254 1448 – så hjælper vi med billetbestillingen

OPO_Jul2023_170x240.indd   1OPO_Jul2023_170x240.indd   1 02.11.2022   18.4702.11.2022   18.47
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Dejlig er jorden

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!

  B. S. Ingemann, 1850

Odense Politiorkester  
ønsker jer en glædelig jul.



VVS FYN  
- SERVICE & ENTREPRISE

Fyns førende specialist 
i VVS & BLIK
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VVS FYN  
- SERVICE & ENTREPRISE

Fyns førende specialist 
i VVS & BLIK



33

DET´ REVY PRÆSENTERER DET´ REVY PRÆSENTERER 

MIKKEL SCHRØDER - TOMMY KENTER 
CHRISTINE ASTRID - RIKKE BUCH BENDTSEN - JAN SCHOU

Kapelmester Jens Krøyer

KØB BILLET PÅ SVENDBORGSOMMERREVY.DK

6. JUNI – 12. AUGUST 2023

139. s
æson
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Flagdag Varde TorvFlagdag Varde Torv
tirsdag den 5. september 2023 kl. 12.00tirsdag den 5. september 2023 kl. 12.00

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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CYKLER
KNALLERTER

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



36

Af Torben tuba

Politiets sangkor, som var en dobbelt kvar-
tet, underholdt ved Odense Politiforenings 
25 års jubilæum den 6. august 1927. 
Politimester Seldorf gav udtryk for, at kor-
sang var meget godt, men at hornmusik 
var bedre. Han gav derfor sangkoret ordre 
til inden for en måned at starte et hornor-
kester.
Der var næppe nogle af det 7 mands store 
orkester, der den gang forestillede sig, at 
der ved julekoncerten 2022 ville sidde 60 
mand på scenen, og at Politiets sangkor var 
afløst af Kor a la Carte.
I 1931 bestod Odense Politiorkester af 9 
mand, og i takt med at der i 1940 erne blev 
ansat mange politifolk voksede orkestret. 
Der blev derfor dannet en forening med 
en bestyrelse. Orkestret voksede, og man 
manglede stemmer på de forskellige instru-
menter. Omkring 1958 kom de første civile 
med i OPO. De var fra toldetaten.
Odense Politi voksede også, og blandt poli-
tipersonalet fandt man nu flere brødre, svi-
gersønner, mand og hustru, far og datter 
og far og søn. Jeg har selv været tjenestegø-
rende i Odense Politi samtidig med min far. 
Disse familiebånd smittede faktisk af på 
OPO. I de knapt 40 år jeg har været med i 
OPO, har nogle af musikerne været i familie 
med hinanden.
Blandt besætningen i dag sidder der far/dat-
ter, far/ 2 sønner, flere ægtepar, svigerinde/

svoger, far/søn og faktisk en hel familie på 
far/mor/datter og søn. De har alle den fælles 
interesse at spille musik. 
Hvordan interessen er smittet af, kan vi få 
indblik i ved snak med en far og en søn i 
Odense Politiorkester.
Preben Blom, 77 år, trompetist og optaget 
som prøvemedlem i OPO i 1991, men meget 
hurtigt optaget som fast medlem.
Preben fortæller, at hans mor altid sang, når 
hun lavede husligt arbejde. Hendes glæde 
ved sang var nok årsagen til, at Preben 
som 4 årig blev medlem af Københavns 
Drengekor. Her sang han på livet løs, indtil 
han blev 7 år. Interessen for at spille på et 
instrument var større end at synge, så koret 
blev skiftet ud med FDF i Lyngby, hvor lille 
Preben begyndte at spille cornet. De næste 
14 år spillede han i FDF. 
Da han i 1964 var indkaldt som soldat og 
efterfølgende stiftede familie, var cornetten 
lagt væk, indtil han i 1979 blev optaget som 
medlem i SAS firmaorkester. De næste 10 
år fløj afsted med mange koncerter og ople-
velser hos SAS. 
Da han med familien flyttede til Odense, 
blev det til et årstid med musik i Odense 
Blæserne.  Da SAS orkestret skulle en tur 
til Bornholm, manglede de en cornet spil-
ler, han hjalp til på orkesterturen. En anden 
musiker, der hjalp til på denne tur, var til 
daglig medlem i Sjællands Politiorkester. 
Han opfordrede Preben til at søge optagelse 
i OPO. Han blev som nævnt optaget og har 

Odense Politiorkester
– et familieorkester
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igennem årene spillet et utal af koncerter i 
både ind-og udland.
Ud over musikken har Preben i alle årene 
ydet en ekstra indsats med praktiske gøre-
mål i OPO, og nu sidder han igen og spiller 
julekoncert, som han har gjort det   i 31 år.

Har Prebens musik interesse så smittet af 
på hans søn?

Kristoffer Blom, 37 år, hornist, optaget i 
OPO 2005.
Kristoffer fortæller, at musik ikke lige var 
det første, han havde lyst til at spille, det 
var fodbold der trak, så han startede som 
angrebsspiller i den lokale fodboldklub. Da 
der ikke var mål i støvlerne, rykkede træ-
neren ham ned på midtbanen. Efter meget 
kort tid her blev han så målmand. Han 
indså, at næste plads nok var ude på bæn-
ken, så han tog den beslutning, at der nok 
ikke var nogen stor fremtid i dette spil.
Og hvad så, jo far Preben havde jo en cor-
net liggende. Den begyndte han så at spille 
på, da han var 10 år. Han kom med i Odense 
Skoleorkester. Her spillede han på trompet 

i 2 år. I et halvt år gik han på musikkonser-
vatorium. Han var elev for en studerende, 
der skulle til eksamen og vise sine evner i 
at undervise en trompetelev.
Egentlig ville han hellere have spillet på 
saxofon, men ved et tilfælde ”faldt” han over 
et valdhorn. Ved et besøg i en musikbutik 
stod der et valdhorn og kaldte på ham. Da 
han prøvede at blæse i hornet, havde han 
fundet sit instrument, det var meget mere 
udfordrende at spille horn end trompet. 
De næste 17 år spillede han i Odense 
Skoleorkester. Kristoffer hjalp i perioder 
OPO, og da dette blev mere fast, forlod han 
Skoleorkestret og blev medlem af OPO og 
har i politiuniformen spillet i både ind- og 
udland.  
Kristoffer har også tangenter at spille 
på. Han har med baggrund i sit daglige 
arbejde været hovedansvarlig for Odense 
Politiorkesters nye hjemmeside og har her 
ydet et kæmpe arbejde.
Nu sidder han på scenen sammen med sin 
far og spiller OPO’s julekoncert nr. 80
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Odense Politiorkester – så går tankerne på poli-
ti og musik. Mange tænker nok også på jule-
koncerter i Odense Koncerthus, hvor man før-
hen skulle stå tidligt op og ud i en lang kø for 
at få billetter. Det var en rigtig juletradition for 
mange fynboer gennem næsten 80 år.
For at sådan noget kan lade sig gøre, kræver det 
mange timer i øvelokalet, hvor orkestrets med-
lemmer mødes hver mandag hele året rundt, 
hvor vi øver, og udvikler os sammen. Det føles 
som en stor familie, og vi elsker det! Det kræ-
ver en stor indsats fra hvert medlem, så vi kan 
levere vores koncerter på højt niveau hver gang.
Men det kræver også en masse frivilligt arbejde 
både i bestyrelsen og musik- og programudval-
get, for at få det hele til at lykkes og gå op i en 
højere enhed.
I det seneste år har vi valgt at nedsætte små 
arbejdsgrupper / ad hoc grupper, som hjæl-

per med de mange arbejdsopgaver, som findes 
i vores forening - det betyder, at alle medlem-
merne hjælper til med et eller andet.
Grupperne arbejder f.eks. med nodearkiv, bil-
letter, instrument-lager, legatansøgning, trans-
port til koncerter, presseomtale, markedsføring, 
hjemmeside, SOME-opgaver, annoncering, støt-
temedlemmer, OPO-arkiv, sociale arrangemen-
ter osv. 
Der skal lyde en kæmpe TAK til alle medlem-
merne af Odense Politiorkester og ikke mindst 
deres familier, for indsatsen, fremmødet og dej-
ligt samvær i 2022. 
Vi glæder os til 2023, hvor vi igen skal mødes 
og gøre en indsats for, at Odense Politiorkester 
skal blive ved med at eksistere, og komme ud og 
spille en masse fantastiske koncerter for vores 
publikummer.

En særlig TAK til 
medlemmerne i orkestret
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Efterårskoncert på Lille Torv i SvendborgEfterårskoncert på Lille Torv i Svendborg
lørdag den 23. september 2023 kl. 11.00lørdag den 23. september 2023 kl. 11.00

Fangel Kro & Hotel
gó mad i det Fynske

Annonce til julekoncert_1.indd   1 09/05/2019   16.28
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HUSK
Du kan allerede nu købe et gavekort

til næste års julekoncert på 
www.odensepolitiorkester.dk

Støt vores
annoncører

… de støtter os



42

Guldkoncert i MiddelfartGuldkoncert i Middelfart
lørdag den 20. maj 2023 kl. 11.00lørdag den 20. maj 2023 kl. 11.00
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Savner du at spille i et harmoniorkester ?

Vi spiller tirsdag aften fra 
kl. 19-21.30 på Ejerslykkeskolen
i Odense M, midt-salen.

Find os på 
og

www.odensepostorkester.dk

Vi vil gerne være flere, så 
savner du at spille musik, 
så tag dit instrument, og 
måske en du kender, 
under armen og kom ind 
og se, om det kunne 
være noget for dig.
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Herregårdskoncert i SøgårdHerregårdskoncert i Søgård
søndag den 27. august 2023 kl. 14.00søndag den 27. august 2023 kl. 14.00

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

• Nyhedsbreve fra OPO

• Særskilt invitation til spændende arrangementer med OPO

• Være en særlig støtte omkring orkestret!

Medlemskabet koster kun 75 kr. om året

21. juli - 12. august 2023

Book by Joe Masteroff
Music by John Kander - Lyrics by Fred Ebb 

Billetsalg: nyborgvoldspil.dk



21. juli - 12. august 2023

Book by Joe Masteroff
Music by John Kander - Lyrics by Fred Ebb 

Billetsalg: nyborgvoldspil.dk
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BLIK & VVS, Cortes og Nielsen ApS
Aut. VVS-installatør
www.blikogvvs.dk

Forårskoncert i Vor Frue Kirke i AssensForårskoncert i Vor Frue Kirke i Assens
lørdag den 11. marts 2023 kl. 15.00lørdag den 11. marts 2023 kl. 15.00
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Du kan nu støtte Odense Politiorkester økonomisk 
uden overhovedet at skulle have penge op af  
lommen! Se mere på www.odensepolitiorkester.dk

Support kan man 
ikke få nok af
Støt Odense Politiorkester

Odense Politiorkester 
ønsker jer alle

en rigtig glædelig jul
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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

 



På gensyn til Odense 
Politiorkester Julekoncert 2023 

OBS! Vi laver kun to julekoncerter næste år, 
så vent ikke med at bestille billetterne!

Billetterne kan allerede nu købes på 

www.odensepolitiorkester.dk

Sæt kryds i kalenderen
Lørdag den 2. december kl. 15.00
Søndag den 3. december kl. 14.00✗
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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

• Veteranhjemmet www.veteranhjem.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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Hjemmeværnets Musikkorps Syd
siger på gensyn i 2023 med følgende koncerter:

Lørdag 11. marts kl. 15.00: Forårskoncert, Vor Frue Kirke i Assens

Torsdag 4. maj  kl. 18.30:  4. maj Mindehøjtideligheden  
i Ansgars anlæg i Odense

Lørdag 20. maj  kl. 11.00: Guldkoncert på Torvet 2 i Middelfart

Lørdag 10. juni  kl. 11.00: Koncert på Torvet i Faaborg

Onsdag 14. juni  kl. 19.00:   Valdemarsfest på Odense Rådhus

Søndag 27. august kl. 14.00: Herregårdskoncert i Søgård i Aabenraa

Tirsdag 5. september kl. 12.00: Flagdag på Varde Torv 

Lørdag 23. september kl. 11.00:  Efterårskoncert på Lille Torv i Svendborg

Læs mere på www.hjvmusikkorpssyd.dk

Ret til ændringer forbeholdes.
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ANDERS BLICHFELDT 
CHRISTMAS MAGIC

18. DECEMBER 2022 KL. 20.00

LASSE MADSEN 
JULEBANKO

10. DECEMBER 2022 KL. 19.30

SISSELS JUL
7. DECEMBER 2022 KL. 20.00

RASMUS BJERGS JULESHOW 
MED DANMARKS UNDERHOLDNINGSORKESTER

17. DECEMBER 2022 KL. 20.00

L Æ S  M E R E  PÅ 
W W W.O D E O N O D E N S E . D K / K A L E N D E R

JUL I 2022

KOM OG JUL MED OS 
UNDER EVENTYRLIGT JULEMARKED 

10.-11. DECEMBER 2022


