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LARS LILHOLT Storyteller

CLAUS HEMPLER• GOITSE (IRL)

SØREN HUSS• ALLAN TAYLOR (UK)

ERIK GRIP og HENRIK GUNDE

LE VENT DU NORD (CAN) 

4 vinterdage med hygge og god musik 
strib-vinterfestival.dk

6. - 9. februar 2020

FYLDT MED FYN

Irsk pub med Denis McLaughlin
 
Guldkronen frokostjazz med 
sildebord og “Jazz Buffetten”

Børnefestival på CaféScenen 
med Mette Kathrine Jensen 
og Kristian Bugge

Musik på CaféScenen til 
01.30 fredag og lørdag 

SOPHIE ZELMANI (S)

TIDE LINES (SCO)

I DRAW SLOW (IRL)

SPÖKET I KÖKET (DK/B/S)

IDA WENØE 
MARIUS ZISKA (FO)

BASKERY (S)

LENA ANDERSSEN (FO/CAN)

FROMSEIER HOCKINGS
VESSELIL
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Strib Vinter Festival 2020
Årets første festival i Danmark er Strib Vinter Festival. Her har jeg været 2 gange før. 
Som solist i 1990 og med en trio i 2010. Jeg husker begge gange som herlige aftener 
omgivet af god underholdende folkemusik. GUF. Det folkemusik kan, er at samle 
folk på tværs af alt. Nedbryde grænserne mellem scene og publikum. Det er ikke 
så hysterisk, og man kan se selv den største internationale stjerne slæbe sin egen 
banjo. Strib er mest en by jeg ser oppe fra broen. Men de gange jeg er drejet herned, 
har det været dejligt og berigende, og med det nærvær jeg altid længes efter.

Første gang jeg overhovedet var på en musikfestival var som 22-årig i Skagen i 
1975. Mit folkemusik-orkester med det sjove navn Kræn Bysteds, var kørt op 
for at være en del af festen, og vi endte med at jamme med på den frie scene                             
sammen med blandt andet Hans Theessink og John Nørgaard. Det var også her 
jeg hørte Niels Hausgaard første gang. Så var jeg festivaltændt. Året efter havde 
jeg for første gang et betalt job på en festival. Siden er det blevet til et utal, og jeg 
er såmænd nok en af de musikere her i landet, der har spillet flest gange og på flest 
danske festivaller. Det er også gennem årene blevet til musikfestivaller i Tyskland, 
Sverige, Norge, Finland, Færøerne, Grønland, Schweitz og Frankrig.

En anden god oplevelse fra Strib ligger tilbage i 1991 da Pia Raug stadig boede i 
byen. I tre dage var jeg på et DJBFA-sangskriverkursus med den navnkundige 
journalist Carsten Grolin, og beatpoeten Laus Bengtsson der blandt andet skrev 
samtlige tekster til Poul Dissings LP ”Nøgne øjne”. Det foregik i Pias hus og gav mig 
et vældigt sangskriverskub. Jeg ved også at det er Strib Vinter Festival der fik Pia 
i gang igen ved i 2017 at hyre hende til en kirkekoncert i Strib i forbindelse med 
festivallen. Tak for det.

- 3 -- 2 -

Jeg håber I får nogle gode vinterdage her i Strib. 
Året er 2020. Alting forandres hele tiden. Men der er en 
kerne i folkemusik som har dybe rødder langt ned i 
historien og menneskesjælen, og denne kerne befordrer 
nærvær og opmærksomhed. Nærvær, opmærksomhed 
og klar besked er de grundstoffer, vi har allermest brug 
for her i denne rastløse myldretid. Den lige vej er ikke 
nødvendigvis den bedste. Det kan være klogt at køre ad 
nogle snørklede veje. Ender vejen et par vinterdage i Strib 
er det ikke helt skidt.
      Lars Lilholt  
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Fælles Om.
Økonomien

Danmarks mest tilfredse 
kunder - Analyse 
Danmark 2016 til 2019. 

Vi støtter lokale 
aktiviteter og 
foreninger i din by.

Du får en personlig 
rådgiver, som du kan 
kontakte direkte.

Middelfart Sparekasse er med dig, når de største økono-
miske beslutninger i livet skal træff es. Det kræver tillid.

Derfor får du en personlig rådgiver, som kender dig og din 
økonomi, og er til at få fat på. De bedste løsninger fi nder 
vi nemlig i fællesskab.

Læs mere på midspar.dk/blivkunde
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Program og information:
Strib Vinter Festival v/Jørgen Rahbek, tlf. 25 58 65 06 mellem kl. 18.00 og 21.00 eller 
e-mail: jrahbek@stribnet.dk (se også strib-vinterfestival.dk).

Billetsalg starter fredag den 29. november 2019 kl. 10.00.

Billetpriser: Se side 32 og 33. 
Billetsalget foregår primært på hjemmesiden, strib-vinterfestival.dk
Har du ikke mulighed for at bestille via Internettet, kan du købe billetter ved personligt 
fremmøde i alle Middelfart Sparekasses afdelinger - eller hos Mona Høj Jensen på 
tlf. 23 20 82 50, eller lemona@mail.tele.dk

Overnatning:
Der er mulighed for overnatning i skolens klasseværelser, men kun ved forudbestilling!
Overnatningsbilletter kan kun bestilles hos Mona Høj Jensen på lemona@mail.tele.dk
Pris: 75 kr. pr. person pr. nat. Medbring selv sovepose samt liggeunderlag.
HUSK:  Det er ikke tilladt at gå til overnatningslokalerne, før man har fået udleveret 
overnatningsarmbånd i ”overnatning check-in” og fået anvist lokale.
Hotelovernatning med festivalrabat: Milling Hotel Park, Middelfart, se venligst side 10. 

Bemærk: I henhold til Middelfart Kommmunes rygeregler, er det ikke tilladt at 
ryge på Strib Skoles område!

Vigtigt: 
Der må IKKE anvendes elektriske apparater i klasselokaler og på gangarealer!

Garderobe:
I forhallen mellem Hal 1 og Hal 2 er der garderobe 
med opsyn - Pris pr. del kr. 20,-

Husk: 
Egne drikkevarer må IKKE medbringes på nogen 
af spillestederne!

Festival-information: Tlf. 61 12 05 93
Åbningstider under festivalen:
Informationen åbner først fredag kl. 16.00!
Fredag............... 16.00-01.30
Lørdag............... 09.00-01.30
Søndag.............. 09.00-18.00
(Telefonen svarer kun i disse åbningstider)

I informationen forefindes Dankortterminal.
Overalt på festivalen kan der betales 
med MobilePay.

Praktiske oplysninger

- 5 -
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Åbent alle dage
kl. 12.00- 22.00
Bestil bord
i god tid!

Buffet er åbent mandag - søndag fra kl. 17.00 - 21.30 - Eller efter aftale!

KÆMPE
AFTENBUFFET

●Suppe
●Velkomstdrik (min. 10 kuverter)
●Mongolian barbeque
●Kinesiske retter
●Frisk frugt og salatbar
●Fri kaffe og te
●Udvalgte sushi

MANDAG-TORSDAG

KR. 128.-
FREDAG - SØNDAG

KR. 148.-

Østergade 50 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 61 40 · www.asia-restaurant.dk
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● Parkering lige ved døren ● Legeplads til børnene ● Specielle rygerum ● Handicap-venligt ●

TAKE-AWAY

SUSHI
MENU
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TAKE-AWAY

20%
RABAT
på kinesisk mad (nr. 1 - 73)

Middelfarts nye 
Asia Restaurant

www.nordic.dk

Vi sætter scenen
for jeres performance

Udlejning af professionelt lyd, lys, scene og AV udstyr
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Estate Strandstoft
EJENDOMSMÆGLER MDE
Odensevej 169, 5500 Middelfart
Telefon: 6441 2020
E-mail: 5500@estate.dk facebook.com/estatestrandstoft
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Vi har alt til 
hverdag og fest...

MIDDELFART

ÅBNINGSTIDER: 
Mandag - søndag
8.00-20.00

Strib dog 6.45-20.45

STRIB
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Kirkekoncert: Ida Wenøe (Danmark)

Ida Wenøe er en fornyer. En genopfinder af folk-genren. 

Med fødderne solidt plantet i mulden fra 60´ernes blomsterbørn og navne som Joni 
Mitchell, Nick Drake og Neil Young, har hun alligevel fundet sin helt egen vej på skuldrene 
af traditionen. 

Musikken rummer en mørk luftighed, som i mødet med Idas sødmefulde stemme skaber 
en katedral af lyd, man andægtigt bevæger sig igennem. En slags gotiske søjler skåret 
af dybe, åbne akkorder, brudt af percussive, knitrende elementer, og ornamenteret af 
legesyge korstemmer. 

Og så er der stemmen! 
Besnærende og lokkende, som en sirene på havet, der fører lytteren ind i åbne og 
flertydige landskaber for pludselig at hugge til og splitte det hele ad.     
                   
                  

Torsdag 
6. februar 

kl. 19.30

Strib Kirke

Bemærk: Denne koncert er
ikke omfattet af partout- 
billetten. Billet hertil skal 
købes særskilt!

Ida Wenøe:  Sang og guitar  idawenoe.com



10

SPECIALRABAT TIL FESTIVALENS GÆSTER

Dobbeltværelse 665,- Enkeltværelse 565,-

Inkl. Stor morgenbuffet

Bestil nu på
 park@millinghotels.dk  eller +45-63436363
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Åbning af Strib Vinter Festival 2020
Strib Skoles kor og skoleband - Allan Taylor (England)

Strib Skoles kor og skoleband synger og spiller, når Strib Vinter Festival åbnes på 
CaféScenen.  Det er hvert eneste år en dejlig oplevelse at høre og se børnene synge 
friske populære sange foran et stort publikum på vej til årets Vinterfestival.

Denne gang vil koret synge sammen med sangeren Allan Taylor, der gennem mere end 
50 år har turneret med sine sange.
         
Åbningstalen holdes af Kirstine Uhrbrand, administrerende direktør
for Tønder Festival.

Glæd dig:
Efter korets optræden overtages CaféScenen af et væld af musikere, som sammen 
og hver for sig underholder til ud på de små timer - og der er gratis adgang!

             

Fredag 
7. februar 

kl. 18.30

CaféScenen

Birte Brændgaard: Kordirigent
Lise Larsen:    Orkesterleder
Allan Taylor: Guitar og sang

Fri entré

strib-skole.dk
allantaylor.com
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Har du 24 minutter?
- Så har vi træningen til dig
LOOP er fitness for helt almindelige 
mennesker. De 16 maskiner i 
træningscirklen er sammensat, 
så du nemt og effektivt træner
hele kroppen igennem på 
kun 24 minutter.
Du kan møde op som du er 
og præcis, hvornår du vil

LOOP Fitness Strib
Sofiendalvej 10, 5500 Middelfart  
Tlf. 41 746 263 · strib@loopfitness.dk

*Gælder nye medlemmer når du tilmelder dig  
i centeret i perioden d. 1.1. til 29.2. 2020.

Følg os på facebook

 
30 dage

1
Træn

*

Oprettelse 0,-

Apotekerne i

Middelfart

Middelfart Apotek

Jernbanegade 2C. 5500 Middelfart
www.middelfartapotek.dk. Tlf. 6441 7743

Åbningstider
Mandag-torsdag 9-17.30
Fredag 9-18. Lørdag 9-13

Strib Apotek

Sofiendalvej 10. 5500 Middelfart
www.stribapotek.dk. Tlf. 64417843

Åbningstider
Mandag- torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18. Lørdag 9-13

Apotekerne i

Middelfart

Middelfart Apotek

Jernbanegade 2C. 5500 Middelfart
www.middelfartapotek.dk. Tlf. 6441 7743

Åbningstider
Mandag-torsdag 9-17.30
Fredag 9-18. Lørdag 9-13

Strib Apotek

Sofiendalvej 10. 5500 Middelfart
www.stribapotek.dk. Tlf. 64417843

Åbningstider
Mandag- torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18. Lørdag 9-13

Apotekerne i

Middelfart

Middelfart Apotek

Jernbanegade 2C. 5500 Middelfart
www.middelfartapotek.dk. Tlf. 6441 7743

Åbningstider
Mandag-torsdag 9-17.30
Fredag 9-18. Lørdag 9-13

Strib Apotek

Sofiendalvej 10. 5500 Middelfart
www.stribapotek.dk. Tlf. 64417843

Åbningstider
Mandag- torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18. Lørdag 9-13

Apotekerne i

Middelfart

Middelfart Apotek

Jernbanegade 2C. 5500 Middelfart
www.middelfartapotek.dk. Tlf. 6441 7743

Åbningstider
Mandag-torsdag 9-17.30
Fredag 9-18. Lørdag 9-13

Strib Apotek

Sofiendalvej 10. 5500 Middelfart
www.stribapotek.dk. Tlf. 64417843

Åbningstider
Mandag- torsdag 9.30-17.30
Fredag 9.30-18. Lørdag 9-13

Vi ønsker alle en god festival

Staurbyskovvej 6   ·   Strib DK-5500 Middelfart   ·   Tlf.: 64 40 64 05 
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Colm Phelan: Bodhrán
Áine McGeeny:  Violin og sang
Conal O´Kane: Guitar
Tadhg Ó Meachair: Harmonika og klaver
Alan Reid: Banjo, bouzuki og mandolin

 goitse.ie

- 13 -

Goitse (Irland)

”Goitse” er en uformel gælisk Irsk hilsen, der betyder ”kom her”. Og det vil vi gerne sige 
til vores publikum: Kom her, I skal høre noget af det bedste indenfor traditionel Irsk musik.

En kvintet, der er støbt i den hede smeltedigel som Limerick University’s Irish Academy 
of Music and Dance udgør, er nu efter endt uddannelse og stadig som ganske unge, 
rykket op i den mere modne klasse sammen med de store i genren. De har slået deres 
navn fast globalt, som et af de mest anerkendte og benyttede bands blandt kendere af 
Irsk traditionel musik. Deres koncerter vækker opsigt på fire kontinenter. Med det kæmpe 
bifald de har fået, fysisk og blandt anmeldere, for deres efterhånden 5 albumudgivelser, 
er bandet helt i front på den Irske musikscene. Deres særlige lyd er opstået ved en 
kombination af egne kompositioner lagt sammen med traditionelle melodier fra Irland og 
andre lande. Det gør koncerterne underholdende og unikke.

Grundstykket i lydbilledet udgøres af World og All Ireland Bodhran Champion, Colm 
Phelan og guitaristen Conal O´Kane. Den inciterende rytmesektion sætter et godt tempo, 
mens Áine Mc Geeneys karismatiske stemme trækker lytterne ind i musikken på en 
fortryllende måde. Áine spiller også violin som går godt i spænd med Alan Reids banjo. 
Til at slå bro mellem melodien og akkompagnementet har de harmonikapilleren Tadhg 
Ó Meachair. Der er lagt op til en festlig aften med fart over feltet – så gør jer klar til en 
koncert, hvor det bliver svært at sidde stille!

Fredag 
7. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Allan Taylor
I Draw Slow



14

• VVS-arbejde
• Gas service
• Ventilation
•  Olie og

Stokerservice
• Badeværelser

GOD SERVICE OG HØJ KVALITET
det er du sikret hos Vestfyn VVS

VVS/Kauslunde

A∕S

Du har
garanti på 
alt udført
arbejde
hos os.

Sofi endalsvej 8, Strib
5500 Middelfart
Tlf. 6440 6050

v/aut. vvs-installatør Torben Johansen

Granlyvej 44, 5592 Ejby
Tlf. 64 46 25 80

Tlf.  64 41 73 00
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Allan Taylor (England)

I mere end 50 år har Allan Taylor rejst verden rundt og optrådt på festivaler, i koncertsale 
og i klubber. Han betragtes som en af de førende singer-songwritere og guitarister i sin 
genre med mere end hundrede indspillede versioner af hans sange af kunstnere på ti 
forskellige sprog. En sang især, ”It’s good to see You” er et hit i mange lande, og indtil 
videre er der firs coverversioner af denne sang. 

Få mennesker formidler deres livserfaringer med sådan veltalenhed. Hans sange er 
skrevet fra et liv på rejse; altid den observatør, der passerer. Hver sang er som en historie 
fortalt over en drink i en bar. Han skriver sine sange for de fortabte og ensomme, for dem, 
der er marginaliseret af samfundet.

Allan anses for at være en af de store guitarister og skaber under sin sceneoptræden 
en karakteristisk rig og mild lyd. Hans sange har en integritet, der fortæller dig, at de 
kommer fra noget ægte, hvor karakterer kommer til live, som mennesker du kender og 
steder bliver så velkendte, som hvis du havde været der. Når dette sker, ved du, at det er 
en Allan Taylor-koncert.

Fredag 
7. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Goitse
I Draw Slow

Allan Taylor:  Guitar og sang allantaylor.com
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algade 67  5500 middelfart  telefon 6441 5615

· 5500 MIDDELFART · TLF. 6440 0408

DRIVE-IN BILSYN

www.lillebaeltsbilsyn.dk

Person- og varebiler til og med 3500 kg
Man.-ons. kl. 7.30-16 · Tors. kl. 7.30-17 · Fre. kl. 7.30-15

1. lørdag i måned kl. 9 - 13 

Alsvej 4

Nummerplader og omregistering klarer vi også

· 5500 MIDDELFAFF RT · TLF. 6440 0408

DRIVE-IN BILSYN

www.lillebaeltsbilsyn.dk

Person- og varebiler til og med 3500 kg
Man.-ons. kl. 7.30-16 · ToTT rs. kl. 7.30-17 · Fre. kl. 7.30-15

1. lørdag i måned kl. 9 - 13 

Alsvej 4

erplader og omregistering klarer vi også

Fisken til frokostjazz 
er sponsoreret af:

Stort udvalg i 
friske fisk og røgvarer.

Leverer også til 
storkøkkener og 

institutioner.

Havnegade 93
5500 Middelfart

Tlf. 6441 1493
Mobil 2192 1365

- Altid havfriske fisk . . .

www.lottefrisør.dk
61 69 6703 – info@lottefrisør.dk

Odensevej 19 st.tv. – 5500 Middelfart
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I Draw Slow (Irland)

Et irsk band som spiller amerikansk folkemusik, som kun irere kan. Og hvis man studerer 
amerikansk folkemusik lidt, vil man hurtigt finde ud af, at både historisk set og i moderne 
tid, er amerikansk folkemusik meget inspireret af irsk folkemusik. Så man kan sige, det 
går begge veje over det store Atlanterhav, når I Draw Slow spiller op til dans på Strib 
Vinter Festival 2020.

Det er musik med masser af energi, flerstemmig sang og musikalsk sammenspil på højt 
plan. Et band som i høj grad formår at få publikum med og skabe god stemning, når de 
giver koncerter rundt omkring i verden. 

I Draw Slow har indtil videre 3 albumudgivelser og et utal af koncerter bag sig. 

En koncert med I Draw Slow vil varme på en kold vinteraften, og måske er der mulighed 
for en svingom eller to til dette bands glade og livlige bud på, hvordan irere spiller 
amerikansk folk, når det er bedst.

Fredag 
7. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Goitse 
Allan Taylor

Dave Holden:  Guitar
Louise Holden:  Vokal
Adrian Hart:  Violin
Colin Derham:  Banjo
Konrad Liddy:  Kontrabas

idrawslow.wordpress.com
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RealMæglerne
Middelfart
ønsker god festival

Vi har lokalt engagement i blodet
... og derfor stolte sponsorer af festivalen
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Marius Ziska (Færøerne)

Færøske Marius Ziska er først og fremmest en fantastisk sanger, der vækker mindelser 
om både Chris Martin fra Coldplay og Bon Iver.

Musikken har en klart melankolsk grundtone med utroligt smukke melodier og brusende 
instrumenteringer fra det virkeligt velspillende og sammentømrede band, bestående af 
nære venner fra hans færøske hjemegn.

Marius Ziska fik med albumudgivelsen “Home / Heim” i 2015 sit store gennembrud på 
Færøerne. Pladen blev samtidig udgivet i Danmark og Tyskland, hvor den fik en række 
flotte anmeldelser og blev fulgt op af turneer i Tyskland, Rusland og Danmark. 
Opfølgeren ”Portur” udkom i juni 2018 og blev fulgt op af en række vellykkede koncerter 
i Danmark i juni, september og november samt flotte anmeldelser i både Tyskland, 
Danmark og Færøerne. 

Bandet vandt en ”Faroese Music Award” for Årets album i marts 2019 og spillede i april 
en to uger lang og succesfuld turne i Tyskland.

                                  

Fredag 
7. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Søren Huss
Baskery

Marius Ziska:   Guitar og sang
Hedin Ziska Davidsen:  Guitar
Allan Tausen:   Bas og keys
Brandur Jacobsen:   Trommer

mariusziska.com
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Danmarks største 
udvalg af dagligvarer 
til discountpris!

Meget mere discount!

Højskolevej 2A • Strib

Åbent alle ugens dage 
- også helligdage

8-21

Frisk frugt og 
grønt hver dag

Friskbagt brød 
hver dag fra 

Bavinchi bageren

Mere end 200 
økologiske varer

i sortiment

Stort udvalg 
i fersk kød

Købmand 
Jakob Rehfeldt 
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Søren Huss (Danmark)

Med sin fantastiske stemme, nærvær og personlige fortællinger har Søren Huss 
imponeret publikum landet over med sine akustiske koncerter. Han er blevet kendt af et 
stort publikum gennem sin deltagelse i Toppen af Poppen i 2017.  

Søren Huss udgav sit 3. studiealbum ”Midtlivsvisen” i november 2017, som han selv 
beskrev som en plade til voksne mennesker. En søndagsplade. En plade til dagen derpå. 
Dagen efter ungdommen. Midtlivsvisen vandt blandt andet en Steppeulv-pris som årets 
album 2017.

I efteråret 2019 har han udgivet sit fjerde soloalbum ”Sort & hvid til evig tid”. Musikbladet 
Gaffa skriver i en anmeldelse med fem stjerner, at udgivelsen er ”poetiske sange, der 
leger blidt med den Benny Andersenske tone. Sange, der står på spring, men så lige 
tøver på det rette tidspunkt. Når nu ikke Søren Huss springer ud som optimist, så finder 
han så fint balancen mellem lys og mørke”.

I Strib stiller Søren Huss med trio-opsætning.         

Fredag 
7. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Marius Ziska
Baskery

Søren Huss: Sang, guitar og piano cphmusic.dk/soeren-huss
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Hvis det er mere end tre år siden, 
din økonomi har fået et servicetjek, 
går du måske glip af store  
besparelser.

Kig forbi Strib Vinterfestival og  
find Kjeld blandt medhjælperne, 
eller ring til os for at booke et  
uforpligtende økonomitjek.

Kjeld Johansen
Afdelingsdirektør

Lad os finde 
flere oplevelser 
i dit budget

Book et møde på

72 25 00 70

Spar Nord Middelfart   |   Brogade 9 - 11   |   middelfart@sparnord.dk



23

- 23 -

Baskery (Sverige)

Baskery har besøgt Strib Vinterfestival før, og har man hørt dem en gang, er de svære at 
glemme. Bandet består af tre søstre, som spiller ja, som måske kun tre søstre kan spille.

Baskery er et svensk alternativt americana folk rock band, der kværner traditionel Folk 
og Americana gennem en hvirvelvind af grunge rock energi og uimodståelig gedigent 
musikalsk håndværk.
 
Bandet består af de tre søstre Greta, Stella og Sunniva Bondesson og de har på det 
seneste fået verdens opmærksomhed på den gammeldags måde – ved at sparke røv på 
scenen i en sådan grad at man bare må opleve dem. 

Så der er lagt op til en eksplosion af en koncert, når de tre svenske ”showgirls” træder op 
på Strib Vinter Festival 2020.

                    

Fredag 
7. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Marius Ziska
Søren Huss

Greta Bondesson:  Banjitar, trommer og sang
Stella Bondesson:  Kontrabas og sang
Sunniva Bondesson: Guitar og sang

baskeryband.com
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Design Design

Design

Design Design

DesignDesign

D
esign
D
esign
Designesign

Vi klarer renovering af din bolig:Vi klarer renovering af din bolig:Vi klarer renovering af din bolig:
•  Nyt tag - Døre & vinduer - Køkken & bad - m.m.

Vi klarer også de små opgaver. 
NEMT og BILLIGT.

Tlf. 40 57 96 26DTlf. 40 57 96 26DTlf. 40 57 96 26Tlf. 40 57 96 26
toveleif@hotmail.comDtoveleif@hotmail.comDesigntoveleif@hotmail.comesigntoveleif@hotmail.comtoveleif@hotmail.com

RING og få et TILBUD!DRING og få et TILBUD!DesignRING og få et TILBUD!esignRING og få et TILBUD!RING og få et TILBUD!

Mandal Alle 10  5500 Middelfart  tlf: 64410530  fax: 64416961  mail: info@trap.as  web: trap.as

T.C. BLIK & FACADE
v/ Blikkenslager Claus Pedersen

Tlf. 22 36 88 48



25

- 25 -

Denis McLaughin med venner (Irland/Danmark)

God musik og ægte, irsk stemning...

For mange festivalgæster er det en tradition, at fredagens og lørdagens koncerter sluttes 
af med et besøg i Irish Pub, hvor Denis Mclaughlin og hans musikalske venner sørger for 
masser af god stemning med irske sange og melodier. 

Så har du lyst til at synge med og hygge dig med venner og bekendte, skal du efter 
fredagens og lørdagens koncerter en tur på Irish Pub. 

Denis McLaughlin er fra Irland, men han har boet i Sønderjylland i mere end 20 år. Med 
sig på scenen har han som altid venner og familie.
                     mc-laughlin.dk

Fredag og 
lørdag 

kl. 21.30-01.30

Irsk Pub

Denis McLaughlin: Sang, guitar,  
  banjo, mandolin,
  bodhran mm. 

- samt venner og familie der kommer 
”tilfældigt” forbi...

Fri entré



26

• Tagarbejde

• Vinduer/døre

• Køkken/bad

• Nybygning

• Halbyggeri

• Trapper

• Reparation

• Ombygning

• Tilbygning

Michael Pedersen 24 40 81 53

Kustrupvej 31 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 40 33 02 
Fax 64 40 33 42 · www.kustrup.dk · E-mail: kustrup@kustrup.dk

Livet leves lokalt

- læs det i din
lokale ugeavis!

Havnegade 41 - 5500 Middelfart
Tlf. 65 45 55 00



27

- 27 -

Mette Kathrine Jensen og Kristian Bugge (Danmark)

Strib Vinter Festival inviterer børn og deres familier til en musikalsk oplevelse, når Jensen 
og Bugge spiller koncert på CaféScenen lørdag formiddag kl. 10.45.

Mette Katrine Jensen Stærk og Kristian Bugge har gennem mange år spillet for børn 
ved skolekoncerter over hele Norden, og de blev i 2016 nomineret til en YAM-award for 
verdens bedste børnekoncert.

Formiddagen kommer til at byde på traditionel folkemusik i alle hjørner og kanter af 
caféscenen. Musik behøver nemlig ikke kun være oppe på en scene - og mon ikke der er 
basis for en dans og en sangleg, hvor alle kan være med?

Begge musikere er blandt de flittigste på den danske folkemusikscene, både i Danmark 
og i udlandet.  Mette Katrine Jensen Stærk spiller hvert år mange koncerter i bl.a. gruppen 
Zenobia. Kristian Bugge er på scener verden rundt i mange sammenhænge, bl.a. med 
grupper som Baltic Crossing og Habadekuk. Jensen og Bugge har turneret siden 2001.  
Begge musikere er danske rigsspillemænd.

Lørdag 
8. februar 

kl. 10.45-11.30

CaféScenen

Mette Kathrine Jensen Stærk:  Harmonika
Kristian Bugge: Violin

kristianbugge.com/jensen-bugge

Børnekoncert
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Restauration
siden 1933Danmarks eneste 

femstjernede værtshus
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Folk der er i godt julehumør er selv ude om det  
- der er nok at være ked af!

Folk er sjældent blevet lykkeligere  
af at ærgre sig på forhånd

Vintertilbud

Irish Coffee m/ 4 cl. 
Jameson whiskey
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Tuborg Snebajer

0,5 liter
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Julegløgg m/ brune kager
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Lørdag 
8. februar 

kl. 11.30-13.30

Hal 2

Fri entré

Chris Graversen:  Sax
Erik Agri:  Banjo
Gavin Rutherford: Bas,
Lars Uffe Larsen:  Trommer
Søren Peter Frøsig: Trompet, flygelhorn og sang

Sildebord kr. 100,- 
Spis, hvad du kan, og nyd den gratis jazz imens.

Frokostjazz på Strib Vinter Festival 
2020 er venligt sponsoreret af:

Frokostjazz med bandet Jazz Buffetten (Danmark)

Når Jazz Buffetten serverer swingende jazz på Strib Vinter Festival, bliver den gode 
traditionelle jazz vendt en tur i jazzkøkkenet – og serveret ud over scenekanten til 
publikum. Der krydres med en god portion humor og højt humør.
Jazz Buffetten har siden 1998 swinget instrumenterne rundt omkring i hele Danmark. Der 
spilles de bedste numre fra ”jazzkogebogen” til glæde for publikum- og flere af de kendte 
jazznumre spilles i Jazz Buffettens egne arrangementer – og nogle numre har orkestret 
såmænd selv skrevet tekster til. Velbekomme. Jazz’en er serveret...
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Nordfyns Bank
ønsker alle en 
rigtig god festival

Østergade 40  5500 Middelfart  Tlf: 59489570
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Vi tilbyder et bredt udvalg af  
serviceprodukter:
@  Udskiftning af skærm på mobil/tablets.
@  Salg af hardware: PC - Tablets - printer & tilbehør
@  Salg af software: Windows - antivirus & officeprogrammer
@  Installation, klargøring af:  

PC - Tablets - Smartphones & GPS
@  Opdatering af: PC - Tablets - Smartphones & GPS
@ Back-Up & Reinstallation af PC
@ Fjernelse af Virus - Spyware og Malware
@ Nem ID/Netbank opsætning og support
@ E-Boks opsætning og support
@ Mailopsætning

@ alt i TV løsninger
It-@poteket | Sofiendalvej 10B | Strib | 5500 Middelfart 

Tlf. 2993 8888 | kontakt@it-apoteket.dk

It - @poteket

Find os og like os på  facebook hvor du også 
finder åbningstider og meget andet.

Bliv medlem af GUF    
www.guf-strib.dk

Vi danner rammerne om din fest med alt, hvad der skal til. Hos os kan du 
kombinere festen med sjove sportsaktiviteter. Ring for at aftale din festmenu.

* Ved
 køb

 af m
inim

um
 15 kuverter

Lillebæltshallerne

Færøvej 74-76
5500 Middelfart

Strib Fritids- og
Aktivitetscenter
Ny Billeshavevej 1 
5500 Middelfart www.LSOK.dk | cafe@LSOK.dk | Tlf. 6441 2966

Hold din familiefest hos os

fra
295 kr.pr. person*
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Programoversigt 
2020

- 33 -- 32 -

Partoutkort til hele festivalen: Kr. 775,- 
Partoutkort gælder til alle arrangementer - dog undtaget kirkekoncerten 

med Ida Wenøe torsdag aften.

Børn under 12 år betaler 1/3 af normal billetpris. Alle billetpriser er ekskl. gebyr! 
Dørene til spillestederne forventes åbnet senest en halv time før koncertstart.  

 Information: Jørgen Rahbek, tlf. 25 58 65 06, e-mail: jrahbek@stribnet.dk
  (Bemærk: Telefonisk henvendelse kun mellem 18.00 og 21.00).
 Billetsalg: strib-vinterfestival.dk (fra 29. november 2019).

 Billetsalg pr. telefon:
 Mona Høj Jensen
 Telefon: 23 20 82 50.

Lørdag d. 8. februar
CaféScenen Nyhed: Børnekoncert Gratis
Kl. 10.45-11.30 Mette Kathrine Jensen og Kristian Bugge 

Hal 2 Guldkronen Frokostjazz Gratis
Kl. 11.30-13.30 Med Jazz Buffetten Sildebord kr.  100,-

Hal 1 Vesselil Kr. 150,-
Kl. 13.00 Spöket i Köket

FestivalCafé Festival festmenu 2020 Kr. 295,-
1. sal fra 17.30 Forret - stor  buffet - dessert

Hal 1 Fromseier Hockings Kr. 315,-
Kl. 20.00 Lars Lilholt Storyteller
 Lena Anderssen

Hal 2 Sophie Zelmani Kr. 315,-
Kl. 20.30 Claus Hempler
 Tide Lines

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Kl. 21.30-01.30 Irsk stemning og god musik

Søndag d. 9. februar
Hal 1 Le Vent du Nord Kr. 240,-
Kl. 13.00 Erik Grip og Henrik Gunde

Følg os på Facebook:
facebook.com/guf.strib

Hele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30 - Levende musik på 
CaféScenen - Fri entre!

Fredag d. 7. februar
CaféScenen Åbning af Strib Vinter Festival  Gratis
Kl. 18.30 Strib Skoles kor og orkester med
 Allan Taylor 
 Åbningstalen holdes af 
 Kirstine Uhrbrand, Tønder Festival

Hal 1 Goitse Kr. 315,-
Kl. 20.00 Allan Taylor
 I Draw Slow

Hal 2 Marius Ziska Kr. 315,-
Kl. 20.30 Søren Huss
 Baskery

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Kl. 21.30-01.30 Irsk stemning og god musik

Hele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30: Levende musik på 
CaféScenen - fri entre!

Torsdag d. 6. februar
Strib Kirke Ida Wenøe Kr.   100,-
Kl. 19.30 (Til denne koncert gælder partoutbillet ikke) 



33

Programoversigt 
2020

ensembler under ledelse af Peter Sund, Harald 

- 33 -- 32 -

Partoutkort til hele festivalen: Kr. 775,- 
Partoutkort gælder til alle arrangementer - dog undtaget kirkekoncerten 

med Ida Wenøe torsdag aften.

Børn under 12 år betaler 1/3 af normal billetpris. Alle billetpriser er ekskl. gebyr! 
Dørene til spillestederne forventes åbnet senest en halv time før koncertstart.  

 Information: Jørgen Rahbek, tlf. 25 58 65 06, e-mail: jrahbek@stribnet.dk
  (Bemærk: Telefonisk henvendelse kun mellem 18.00 og 21.00).
 Billetsalg: strib-vinterfestival.dk (fra 29. november 2019).
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Kl. 21.30-01.30 Irsk stemning og god musik
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Hal 1 Le Vent du Nord Kr. 240,-
Kl. 13.00 Erik Grip og Henrik GundeHele festivalen, fredag og lørdag til kl. 01.30 - Levende musik på 

CaféScenen - Fri entre!

CaféScenen Åbning af Strib Vinter Festival  Gratis
Kl. 18.30 Strib Skoles kor og orkester med
 Allan Taylor 
 Åbningstalen holdes af 
 Kirstine Uhrbrand, Tønder Festival

Hal 1 Goitse Kr. 315,-
Kl. 20.00 Allan Taylor
 I Draw Slow

Hal 2 Marius Ziska Kr. 315,-
Kl. 20.30 Søren Huss
 Baskery

Irsk Pub Denis  McLaughlin m/venner Gratis
Kl. 21.30-01.30 Irsk stemning og god musik
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Strib Kirke Ida Wenøe Kr.   100,-
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    facebook.com/flyttilmiddelfart
flyttilmiddelfart.dk

Middelfart
- tænk hvis du boede her...

Kontakt kommunens bosætnings-
konsulent og hør, hvad Middelfart 
kan tilbyde dig og din familie.

Anne Marie Klausen 
annemarie.klausen@middelfart.dk
Mobil: 2240 0049

Se filmen og bliv
lun på Middelfart
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Mekanikeren •  Jakob Kærsbøl •  Værkstedsvej 4 •  5500 Middelfart •  64 41 40 44 •  mekanikerenmiddelfart@gmail.com
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Fredag: 17.00 - 02.00
Lørdag: 08.00 - 02.00
Søndag: 08.00 - 13.00

FestivalCaféen 
Gode oplevelser både for øret og ganen...

Caféen (med CaféScenen) er mødestedet, hvor 
der er oplevelser både til øret og til ganen, med 
GRATIS entré.  

FestivalCaféen tilbyder et bredt udvalg af mad og 
drikkevarer, som kan nydes fra tidligt til sent!

 Åbningstider:

Restaurant FÆNØSUND har igen i år sammensat en udsøgt menu til at 
hjælpe lørdag aften på Strib Vinter Festival godt i gang.

  

Festival festmenu 2020  

Husk: 
Egne drikkevarer må ikke  
medbringes  på festivalen!

Varm menu: 

Fredag kl. 17.30 - 19.00
Okseculotte med bagt kartoffel, 

grønt og rødvinssovs.

Lørdag kl. 17.30 - 19.00
Asiatisk inspireret kylling 

med nudler og salat. 

Hele weekenden: 
Ristede pølser og hotdogs.

Festivalsandwich m/kamsteg.
Kyllingesandwich.

3 stk hjemmelavet smørrebrød.
Vegetarsandwich.

Kaffe, the og friskbagt kage.
Udvalg af chokolade, slik, 

chips og frugt.

Bemærk! 

Vi har også retter
 for vegetarer. 

Morgenbord: 
“Spis hvad du kan”

Lørdag og søndag fra 
kl. 8.00-11.00

Stort udvalg af brød, ost 
og pålæg samt kaffe 

og the.

 

Festmenu 2020 
Forret (portionsanrettet): 

Terrine af vesterhavstorsk og grønne salater 
med tørret tomat  og dampede blåmuslinger. 

Fænøsund surdejsbrød.
Buffet:

Grillede  oksecuvetter med langtidstilberedte 
rødbeder, persille og krydret skysauce.

Braiseret nakkekam med bønner, perleløg 
og smørbagt selleri.

SEA’s flødekartofler med porrer og hvidløg.
Salat af pasta penne med artiskok og basilikum.
Hjertesalat og hvedekerner med feta og oliven.
Fænøsunds surdejsbrød og smør med sydesalt.

Dessert (portionsanrettet): 
Panna Cotta med syltede kirsebær, mandel og mynte.

Pris pr. kuvert kr. 295,00
Køb din billet til festmenuen i forsalg på 

hjemmesiden fra 29. november.
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Fredag: 17.00 - 02.00
Lørdag: 08.00 - 02.00
Søndag: 08.00 - 13.00

FestivalCaféen 
Gode oplevelser både for øret og ganen...

 Åbningstider:

Restaurant FÆNØSUND har igen i år sammensat en udsøgt menu til at 
hjælpe lørdag aften på Strib Vinter Festival godt i gang.

  

Festival festmenu 2020  

Varm menu: 

Fredag kl. 17.30 - 19.00
Okseculotte med bagt kartoffel, 

grønt og rødvinssovs.

Lørdag kl. 17.30 - 19.00
Asiatisk inspireret kylling 

med nudler og salat. 

Festmenu 2020 
Forret (portionsanrettet): 

Terrine af vesterhavstorsk og grønne salater 
med tørret tomat  og dampede blåmuslinger. 

Fænøsund surdejsbrød.
Buffet:

Grillede  oksecuvetter med langtidstilberedte 
rødbeder, persille og krydret skysauce.

Braiseret nakkekam med bønner, perleløg 
og smørbagt selleri.

SEA’s flødekartofler med porrer og hvidløg.
Salat af pasta penne med artiskok og basilikum.
Hjertesalat og hvedekerner med feta og oliven.
Fænøsunds surdejsbrød og smør med sydesalt.

Dessert (portionsanrettet): 
Panna Cotta med syltede kirsebær, mandel og mynte.

Pris pr. kuvert kr. 295,00
Køb din billet til festmenuen i forsalg på 

hjemmesiden fra 29. november.

 Bordreservation:
Camilla L. Sørensen 

E-mail:
menuen.svf@gmail.com

- eller pr. SMS 
til: 30201009

Vinkort
I samarbejde med 

SuperBrugsen i Strib, 
har vi igen i år valgt 
et par gode vine som 
supplement til vores 
festivalvin - så der 

er et lille, men 
godt udvalg!

Menuen serveres på 
1. sal over FestivalCafeen

Lørdag d. 8. februar.
Dørene åbnes kl. 17.00, 

og forretten serveres 
kl. 17.30.

!
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Velkommen på 
KulturØen i Middelfart 
og Middelfart Bibliotek
Foreningen GUF afholder, med støtte fra Middelfart Bibliotek,  
koncerter på KulturØen i Middelfart.

Kommende koncerter i 2020:

Følg med og køb billetter på  
www.guf-strib.dk

Iona Fyfe trio          Den 2. april 2020
Iona Fyfe, folksanger fra Aberdeenshire, gæster 
Danmark for første gang i April 2020. Hun er ble-
vet en af Skotlands fineste unge balladEsangere, 
rodfæstet i sangtraditionerne i det nordøstlige 
Skotland. Hun er vinder af Scots Singer of the Year 
på MG ALBA Scots Trad Music Awards 2018 og er 
blevet beskrevet som ”en af de bedste Skotland 
har at byde på lige nu”. Hun har optrådt med BBC 

Scottish Symphony Orchestra, som en del af verdenspremieren på Disney Pixar’s Brave in 
Concert i Glasgow Royal Concert Hall. Iona var finalist i BBC Radio Scotland Young Young 
Musician of the Year og vandt Molloy Award på Birmingham Irish Trad Fest. 

Mads Hansens Kapel       Den 28. maj 2020
Mads Hansens Kapel er et balorkester forankret i 
den danske instrumentaltradition. Råswingende, 
solidt favnende backing. Vildt, voldsomt dobbelt-
strenget violinspil i enestående samklang med 
klarinettens kraftige og hæsblæsende tone. Uden 
at gå på kompromis med hverken tradition eller 
fornyelse er Kapellet et orkester, som spiller 
gedigen dansemusik til bal såvel som til koncert. 
Udtrykket er stærkt og ærligt med et særligt 

fokus på sammenspillet og pladsen til at lege med musikken og hinanden. Dansemusik-
ken har altid været levende og foranderlig, og dette høres tydeligt i fortolkningen af de 
gamle melodier, som spilles med vildskab, autoritet og hjerte.
Smukt -  ikke pænt - Vildt - men aldrig grimt.
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Vesselil (Danmark)

Vesselil er en dansk strygetrio med nutidig folkemusik på programmet.
Besætningen udgøres af violin, bratsch og cello, hvor endvidere sangen har en central 
rolle i musikken. 

De tre unge musikere vægter det personlige udtryk højt og sætter et unikt præg på den 
nordiske folkemusiktradition. De har gravet i mulden af den nordiske sangskat, ført den til 
nutiden og flettet den sammen med egne kompositioner og improvisatoriske elementer. 
I glimt høres tilmed strejf fra varmere himmelstrøg i deres intense og delikate samspil. 

Med stor kvalitetsbevidsthed udforsker trioen strygeinstrumenternes muligheder og 
sangstemmerne, som smelter sammen i livsbekræftende budskaber. 
Vesselil bevæger sig som oftest i grænselandet mellem det glædessprudlende og det 
melankolske og formidler den dybde og styrke, som findes her.

Vesselil har udgivet deres debut-CD i 2018.

Lørdag 
8. februar 

kl. 13.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Spöket i Köket

vesselil.dkElisabeth Dichmann:   Violin og sang
Clara Tesch: Violin, bratsch og sang
Maja Aarøe Freese: Femstrenget cello og sang
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VI ØNSKER  
ALLE EN GOD 
VINTERFESTIVAL



41

- 41 -

Spöket i Köket (Sverige/Belgien/Danmark)

Spöket i Köket - et sandt overflødighedshorn af fyrig, fængende og formidabel folk! 
Med en sindrig blanding af traditionelle folk-instrumenter som violin, fløjte, mandolin og 
harmonika, serveret på et sprødt leje af klaver, guitar og kontrabas, generøst krydret 
med saxofoner, trompet og trækbasun har dette ti mand høje orkester et helt unikt og 
powerfuldt udtryk, som bevæger sig i grænselandet mellem traditionel folkemusik og 
moderne bigbandmusik. 

Repertoiret er et smagfuldt opkog af ny og gammel vise- og spillemandsmusik fra både 
Sverige, Danmark, Norge, De britiske øer og ikke mindst fra Canadas provinser.

Udover en anselig række spillesteder i Sverige og Danmark har bandet i løbet af de 
forgangne år bl.a. optrådt på Korrö Folkmusikfestival, Odense Jam Days, Godtfolk Festival 
på Fanø, Musik over Præstø Fjord samt Folk Spot Denmark på Tønder festivalen 2017.

             

Lørdag 
8. februar 

kl. 13.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Vesselil

spoketikoket.comNisse Blomster:  Guitar, mandolin, sang og fødder
Linnea Aall Campbell:  Violin
Mads Kjøller-Henningsen:  Fløjter, drejelire og sang
Lies Hendrix:   Harmonika
Erik Bengtson:  Kontrabas
Emma Engström:  Klaver
Albin Lagg:  Trompet
Ella Wennerberg:  Trombone
Erik Larsson:  Tenorsaxofon og klarinet
Henrik Büller:  Alt- og baritonsaxofon
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Plakatkunstner Anette Walther Fassing
Anette Walther Fassing – ”Solhverv”

Festivalbilledet i år leder tankerne hen på solen – og Solhverv.

Det være sig sommersolhverv, hvor vi har en dejlig sommer og alt er grønt og varmt og 
vi så går mod det mørkere tider eller vintersolhverv, hvor vi er kolde og alt ude står stille, 
og nu går vi så mod lysere tider. Begge tidspunkter opfordrer til fordybelse og eftertanke 
– tiden der er gået, og tiden der kommer. At gøre status.

Maleriet kan blive dit. Du kan byde på billedet under hele festivalen – det vil stå fremme 
mellem de to haller.
Hele beløbet går ubeskåret til CaféScenen, og du kan derved være med til at støtte 
musikken og drømmene på CaféScenen.

Du kan altid se et udvalg af mine billeder hos Severin Kursuscenter i Middelfart samt i mit 
galleri ved Horsens på Søvind Kro og Galleri

God festival og kærlig hilsen
Anette Walther Fassing
                 soevindkro.dk 
                 galleri-walther.dk

- 43 -
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CaféScenen 
Strib Vinter Festivals midtpunkt...

Besøg CaféScenen - oplev god stemning og god musik 
helt frem til 01.30 både fredag og lørdag! 
I år kan du blandt andre opleve:

Hygge, gamle og nye venner, god musik, pause fra hallerne, morgenmad, pølser, kolde 
øl og vand, en lille lur sidst på aftenen, nervøse debutanter, lyrik af høj klasse, nye og 
gamle kærester og meget, meget andet... CaféScenen på Strib Vinter Festival er i 
årenes løb blevet til en institution. Nogle bruger rigtig meget tid her ved cafébordene, og 
nyder musikken, stemningen - som vore irske venner ville have sagt det: “The craic”.

Musikere fra hele landet sørger for underholdning fra scenen, og festivalfrivilige sørger 
for at boderne bugner af mad og drikke; lydmanden har et par travle dage med opstilling 
af lyd til af nye bands hver time - der er mange, der yder en stor indsats...

CaféScenen summer af liv og musik fra tidlig morgen til sen aften 
- med andre ord: Rigtig festivalstemning!

Twins of June
Musikalske brødre fra Åbenrå,

med internationalt snit.

Senor Musicante 
Tre garvede herrer serverer viser, blues, latin mm.

Southern Sound
Spændende up-coming band fra Tønder.

Mitch McAteer 
Irsk sanger og sangskriver, som
gæster Strib på sin 2020-turné.

Henrik Bank
En af tidens fineste leverandører
af countrymusik på højt niveau.

Fri entré
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Plakatkunstner Anette Walther Fassing
Anette Walther Fassing – ”Solhverv”

Festivalbilledet i år leder tankerne hen på solen – og Solhverv.

Det være sig sommersolhverv, hvor vi har en dejlig sommer og alt er grønt og varmt og 
vi så går mod det mørkere tider eller vintersolhverv, hvor vi er kolde og alt ude står stille, 
og nu går vi så mod lysere tider. Begge tidspunkter opfordrer til fordybelse og eftertanke 
– tiden der er gået, og tiden der kommer. At gøre status.

Maleriet kan blive dit. Du kan byde på billedet under hele festivalen – det vil stå fremme 
mellem de to haller.
Hele beløbet går ubeskåret til CaféScenen, og du kan derved være med til at støtte 
musikken og drømmene på CaféScenen.

Du kan altid se et udvalg af mine billeder hos Severin Kursuscenter i Middelfart samt i mit 
galleri ved Horsens på Søvind Kro og Galleri

God festival og kærlig hilsen
Anette Walther Fassing
                 soevindkro.dk 
                 galleri-walther.dk
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Hos EngelbrechtBiler varetager vi alle dine opgaver, som du 
ønsker det.

• Service og reparation efter fabrikantens forskrifter
• Opretholdelse af fabriksgaranti ved service og reparation
• Taksering og udbedring af skader
• Service og reparation af alle typer aircondition anlæg
• 3D sporing og 4-hjulsudmåling 
• Reparation af stenslag 
• Udskiftning af ruder
• Udskiftning af taktkæde og større motorreparationer 
• Syn af person- og varebiler

 
Fynsvej 62
5500 Middelfart
Tlf. 88 82 70 06

Åbningstider:
Mandag-lørdag 12.00 - 22.00

Søndag 17.00 - 22.00

Algade 57 · 5500 Middelfart · Tlf. 64 41 59 59
www.papas2night.dk · info@papas2night.dk

Hos EngelbrechtBiler varetager vi alle dine opgaver, som du 
ønsker det.

• Service og reparation efter fabrikantens forskrifter
• Opretholdelse af fabriksgaranti ved service og reparation
• Taksering og udbedring af skader
• Service og reparation af alle typer aircondition anlæg
• 3D sporing og 4-hjulsudmåling 
• Reparation af stenslag 
• Udskiftning af ruder
• Udskiftning af taktkæde og større motorreparationer 
• Syn af person- og varebiler

 
Fynsvej 62
5500 Middelfart
Tlf. 88 82 70 06
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A. V. Jeppesen
Tømrer- og Snedkermestre A/S
Mandal Allé 4 - 5500 Middelfart
Mail: avj@avjeppesen.dk 

63 41 21 83Følg os 
på facebook 

Claus Rosenborg ChristensenSøren Jeppe Jeppesen

Faglig ekspertise siden 1934

”- Hos os sætter vi en ære i at levere et gedigent 
stykke håndværk til tiden for vores kunder.

Vi gør vores bedste for fra start at forstå deres 
behov. Hvad enten det er den lille private kunde 
eller vores erhvervskunder hvor vi ofte løser op-
gaver i hovedentreprise eller fagentreprise. 

Vi er der for kunden uanset opgavens størrelse!”  

Det er vel i orden at ønske sig noget særligt?
”Tilbygning og ombygning Med 85 år i Middelfart, er vi det sikre valg.  
Og vi hjælper gerne med råd, vejledning og tilbud tidligt i bygge-fasen.

Tagudskiftning - skal du have nyt tag? 
Uanset hvilken tagtype du har, får du hos os, én samlet pris alt incl.

Hovedentrepriser 
Vi løser meget gerne opgaver i hovedentreprise hvor vi samler trådene, så du har én kontakt-
person til at styre projektet sikkert i mål.

Vinduer og døre 
Gør brug af vores mangeårige erfaring med Vinduer og døre, vores erfarne personale ved 
hvordan dyre følgeskader undgås. Vi leverer højisolerede løsninger, færdig arbejde ude som 
inde, i træ, alu, komposit og plastprodukter

Renovering og  forsikringsskader - Hurtig og uforpligtende tilbud og overslag gives.

Servicevogne rykker ud, når du skal have hurtig hjælp til små og store opgaver"
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Fromseier Hockings (Danmark)

Duoen Fromseier Hockings kommer fra den lille fynske landsby Øksendrup, hvor de 
også driver en økologisk æbleplantage og et cideri. Deres smukke melodier og sange er 
inspireret af deres omgivelser og folkene i dem. Stemmer og instrumenter blandes i et 
personligt univers med masser af groove, og koncerten er bundet sammen af finurlige 
historier om musikken.

Ditte Fromseier og Sigurd Hockings mødte hinanden en sen aften på den københavnske 
folkscene i år 2003, mens de begge stadig var studerende. De var umiddelbart tiltrukket 
af hinandens stærke drive og intense musikalske energi. 

Snart efter startede de deres første fælles band, og siden da har de spillet sammen i 
mange forskellige konstellationer. I 2010 blev de inviteret til at optræde som duo på North 
Atlantic Fiddle Convention I Skotland og duoen Fromseier Hockings var en realitet. De 
fandt hurtigt ud af, at duoformatet for dem var en fantastisk måde at udfordre sig selv 
musikalsk og til at skabe ny musik i fællesskab. 
 
Fromseier Hockings har turneret over det meste af verden og opbygget en sjælden intimitet 
i deres musik. De optræder i et levende, impulsivt og virtuøst legende sammenspil.

               

Lørdag 
8. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Lars Lilholt Storyteller
Lena Anderssen

fromseierhockings.comDitte Fromseier: Violin og sang
Sigurd Hockings: Guitar og sang
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Lars Lilholt Storyteller (Danmark)

Lars Lilholt er en folkekær dansk kunstner, der i årevis har kunnet samle alle generationer 
over hele landet. En erfaren sangskriver med et kæmpestort talent for at bruge det danske 
sprog, og en evne til at kommunikere gennem enkle melodier med et rodnet dybt nede i 
både folkemusikken, rockmusikken og den klassiske musik. 

Oplev Lars Lilholt´s sange i akustiske, intime, indendørs og afdæmpede versioner med 
de dertil hørende historier i det vi kalder Storyteller 2020.

Sangene er ikke grebet ud af den blå luft. De har alle tilknyttede underfundige fortællinger 
fra Lilholts efterhånden lange liv. Storyteller koncerten fra Det Kgl. Teater 2018 er blevet 
vist flere gange på TV og var en bragende succes, der nu udkommer som dvd. 

I Storyteller konceptet er grundstammen fra Lilholt Band med i et intenst og stilfærdigt 
sammenspil. hvor der bliver givet plads til at lade instrumenterne tale i en skrøbelig 
akustisk balancegang mellem enkelhed og kompleksitet:      

Lørdag 
8. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Fromseier Hockings
Lena Anderssen

larslilholtband.dkLars Lilholt: Guitar, violin og sang
Gert Vincent: El- og akustisk guitar
Kristian Fogh: Tangenter
Eddi Jarl: Slagtøj
Mads Kjøller-Henningsen: Fløjte
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D·E er den moderne kvalitetskaffe fra verdens største kaffehus. 
Vi lægger mere end 250 års indsigt og erfaring i hver eneste 
bønne vi køber, rister og leverer. En ukompliceret og velsmag–
ende kaffe, som hjælper den gode stemning på vej, hvad enten 
man er på job eller undervejs. D·E er det sikre valg, som falder i 
alles smag og bliver et naturligt samlingspunkt.

D·E er den moderne kvalitetskaffe fra verdens største kaffehus. 
Vi lægger mere end 250 års indsigt og erfaring i hver eneste 
bønne vi køber, rister og leverer. En ukompliceret og velsmag–
ende kaffe, som hjælper den gode stemning på vej, hvad enten 
man er på job eller undervejs. D·E er det sikre valg, som falder i 
alles smag og bliver et naturligt samlingspunkt.

Enestående 
kaffe siden 1753

Nyt design
Samme gode smag

14429_DE_Annonce_A5_1K.indd   1 04/10/2016   13.38
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Lena Anderssen (Færøerne/Canada)

Lena Anderssen er blevet kaldt skræmmende ærlig og en dybfølt, poetisk melankoliker. 
Der er ingen tvivl om, at hun skriver sange fra de inderste sider af sig selv. 

Lena er historiefortæller, og den nødvendighed og tyngde, der gennemsyrer hendes 
tekster, komplimenteres på smukkeste vis i let tilgængelige melodier og lækre, 
håndspillede indie-pop produktioner. 

Resultatet er sange, der har fundet vej til hjerterne hos fans over hele verden, og til 
amerikanske serier som Scrubs, Fecility og Nikita.  

            

Lørdag 
8. februar 

kl. 20.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Fromseier Hockings
Lars Lilholt Storyteller

lenamusic.comLena Anderssen:    Sang og guitar
Niclas Johannesen:    Akk. guitar, elguitar og kor
Johannus A Rogvù Joensen:  Bas
Josva Debes:     Trommer
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KARVIL BILER FREDERICIA
Vejlevej 30

7000 Fredericia
T: 75 92 02 11

E: fredericia@karvil.dk
Ford | Mazda

KARVIL BILER MIDDELFART 
Damgårdvej 5

5500 Middelfart
T: 64 41 11 89

E: middelfart@karvil.dk
Ford  | Nissan

karvil.dk
følg os på

BOOK ONLINE!

v/Charlotte Faurholt

Vestergade 31, Strib

5500 Middelfart

Tlf. 64 40 19 10

STATICX
������������������������

W W W . X - S T A T I C . D Kprofessionel service

attraktive priser

rentefrie lån    

tlf.  64 41 91 11

www.takt-tone.dk
professionel service

attraktive priser

rentefrie lån    

tlf.  64 41 91 11

www.takt-tone.dk

Vestergade 22
5500 Middelfart

Tlf. 6064 2566
Simon@stribmurerforretning.dk

Murermester Simon Bentzen

STRIB MURERFORRETNING

Vestergade 22
5500 Middelfart

Tlf. 6064 2566
Simon@stribmurerforretning.dk

Murermester Simon Bentzen

STRIB MURERFORRETNING

Vestergade 22
5500 Middelfart

Tlf. 6064 2566
Simon@stribmurerforretning.dk

Murermester Simon Bentzen

STRIB MURERFORRETNING
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Sophie Zelmani (Sverige)

Sophie Zelmani begyndte sin musikalske karriere, efter hendes fars død da hun var 14 
år gammel. Zelmanis stedfar lærte hende at spille guitar, og vejen til musikbranchen 
åbnedes, da hun arbejdede som praktikant i et musikstudie, hvor hun fik indspillet et par 
demoer, som hun sendte til forskellige pladeselskaber. De endte blandt andet hos Sony 
Music, som var de første, der tilbød hende en pladekontrakt. 

I 1995 blev Zelmanis debutalbum, ”Sophie Zelmani”, udgivet sammen med singlen 
”Always You” hvilket lagde grunden til hendes succes. Seneste udgivelse er albummet 
”Sunrise” fra 2015. Sophie Zelmani har lige siden starten af hendes karriere samarbejdet 
med guitarist og producent Lars Halapi. Hun skriver mest på engelsk, fordi hun føler det 
svært at udtrykke sig med svenske tekster.

Sophie Zelmanis musik er bygget op omkring hendes lave stemme og akustiske guitar og 
indflydelsen fra bl.a. Bob Dylan og Leonard Cohen lader sig ikke skjule. 
I 2018 kunne Sophie Zelmani opleves på Tønder Festival hvor kontakten med Strib Vinter 
Festival blev etableret.

Lørdag 
8. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Claus Hempler 
Tide Lines

sophie-zelmani.comSophie Zelmani:  Sang og guitar
Lars Halapi:  Guitar og keys
Thomas Axelsson:  Bas
Peter Korhonen:  Trommer



54

VIGERSLEVLUND
UDLEJNING OG TRANSPORT

• Duge
• Servietter
• Service
• Borde og stole
• Gulve, varme og lys

Aftal tid for et besøg 
i vores udstilling

tlf. 64 89 23 30 · www.vigerslev.dk

Kontakt os og hør nærmere
Tinghuset, Algade 6,
5500 Middelfart
Tlf.: 64 41 00 52
kontakt@middelfartadvokaterne.dk
www.middelfartadvokaterne.dk

Middelfart Advokaterne er veluddannede indenfor 
generel advokatpraksis med mange års erfaring, 
samtidig med at hver enkelt har særlige interesse-
områder.

Vi kan bl.a. hjælpe dig, og din nærmeste med:

• Testamenter og ægtepagter
• Familie-/arveret
• Dødsbobehandling
• Køb og salg af fast ejendom
• Erstatningsret/Personskade
• Lejeret/erhvervslejeret
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Claus Hempler (Danmark)

Claus Hempler tager på turne med kufferten fuld af smukke, danske sange.

Den 26. april 2019 udgav Claus Hempler sit første dansksprogede album. ”Kuffert fuld af 
mursten” er ni dansksprogede sange skrevet og sunget af musikeren, og gennem hvilke 
han griller sig selv og gør status på tilværelsen i slutningen af fyrrerne. Det gør han med 
et stort glimt i øjet og skyder dermed myten om den alvorlige crooner i sænk og minder 
lytteren om, at en lille snert af selvironi klæder de fleste.

For første gang i mange år har Claus Hempler haft en klar følelse af, at et projekt uanset 
hvad skulle gennemføres. Her kom lyden af noget, han ikke havde hørt eller lavet før. 
Det var følelsen af at være på opdagelse ligesom i karrierens start, hvor han sad på 
drengeværelset på Fyn og skrev sange for første gang. 

Så her er muligheden for at høre fynske Claus Hempler vise en ny side af sit store talent 
og sin store stemme. Det er en koncert, som er værd at se frem til med en af Danmarks 
cooleste sangere og musikere. Altid velklædt og nærværende er han, når han går på 
scenen. Og det vil han også være, når han optræder på dette års Strib Vinter Festival. 

                   

Lørdag 
8. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Sophie Zelmani 
Tide Lines

pdh.dk/artister/claus-hemplerClaus Hempler:  Sang og guitar
Mika Vandborg:  Guitar
Jesper Elnegaard:  Trommer
Mikkel Damgaard:  Tangenter
Kasper Rasmussen:  Bas
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Læs mere og Book en tur pA

www.Bridgewalking.dk

TEAMBUILDING ELLER FAMILIETUR
BRIDGEWALKING

unik
oplevelse
FINDES KUN tre ANDre 

STEDer I VERDEN!
Midt i Danmark venter en helt særlig oplevelse. Her kan du nemlig 
komme op og gå i toppen af Den Gamle Lillebæltsbro – 60 meter 
over havets overflade! Glæd dig til at opleve den friske luft, den 
fantastiske udsigt, de spændende fortællinger fra din guide  
– og ikke mindst det kick, det giver at komme op i højden!  

Alt i alt: En gåtur på to timer, du aldrig glemmer!

34391_BW_Ann_Teambuilding_Strib_Vinterfestival_148x210.indd   1 10/10/2019   12.45
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Tide Lines (Skotland)

Tide Lines´ lyd er blevet beskrevet som en kombination af keltisk sjæl, folkefilosofi og stor 
guitarlyd og en forsanger med en sangstemme, som gør selv englene stumme.

Tide Lines har kæmpe succes i hjemlandet Skotland og er på vej til at erobre resten af 
verden og med radiohittet ”Shut up and dance”, har de ramt et bredt publikum, med deres 
kombination af traditionel folk sound og en mere moderne lyd.

Der er lagt op til en stor koncertoplevelse, når Tide Lines går på scenen og spiller med en 
energi og friskhed, som det er umuligt ikke at lade sig rive med af. Tide Lines er ikke uden 
grund blevet sammenlignet med Runrig, men de er først og fremmest dem selv, når de 
spiller deres udgaver af egne skotske sange og melodier, som når højder, der kan høres 
helt op i det skotske højland.

Kom og vær med til at dele oplevelsen med resten af publikum, når Tide Lines spiller stor 
og varm musik en kold februar aften i Strib.

                    

Lørdag 
8. februar 

kl. 20.30

Hal 2

Til samme koncert
kan du opleve:

Sophie Zelmani 
Claus Hempler

tidelinesband.comRobert Robertson:  Guitar og sang
Alasdair Turner:  Elguitar og sækkepibe
Ross Wilson:  Keys og piano
Fergus Munro:  Trommer



58

- 59 -

Le Vent du Nord (Canada)

Det prisvindende og utrolig populære fransk-canadiske band Le Vent du Nord er en 
førende eksponent for Quebecs fransksprogede folkemusiktradition. Siden dannelsen i 
2002 har bandet oplevet kometagtig succes, og har optrådt ved mere end 1800 koncerter 
på fem kontinenter.

Deres energifyldte musik er bygget op af både harmonika, guitar og violin, men bandets 
sound er først og fremmest præget af Nicolas Boulerices drejelire, som tilføjer et 
jordnært, groftskåret udtryk til selv de mest højtflyvende dansemelodier. Læg dertil deres 
uimodståelige flerstemmige sang og en spilleglæde, der i den grad får publikum med.

Le Vent du Nord har optrådt på alverdens store festivaller og delt scene med navne som 
Väsen, The Chieftans, Braebach, Julie Fowlis m.fl. og har flere gange vundet Tønder 
Festivals publikumshjerter.

På scenen skaber disse fem venner en intens, glad og dynamisk liveoptræden, der 
udfordrer traditionsmusikkens grænser i utallige globale retninger. Det er lyden af den 
moderne folkemusiktradition, lyden af her og nu.     
                

Søndag 
9. februar 

kl. 13.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Erik Grip og Henrik Gunde

Nicolas Boulerice:  Drejelire, keyboard og sang
Olivier Demers:  Violin, foot-percussion og sang 
Simon Beaudry:  Guitar, bouzouki og sang
Réjean Brunet:  Harmonika, bas og sang
André Brunet:  Violin og sang

Strib Vinter Festivals konferenciers: 
Bente Kure og Leif Ernstsen

Strib Vinter Festivals afvikling er i trygge og 
rutinerede hænder med Bente Kure (i hal 1) 
og Leif Ernstsen (i hal 2)...

Bente Kure er sanger, sangskriver, performer, 
underviser, penselfører og radiovært. Hun 
formår både som kunstner og konferencier, 
at holde publikum i sin hule hånd.
Netop derfor har hun siden 1992 været fast 
konferencier på Strib Vinter Festival, hvor hun 
altid finder de rigtige ord, som sætter publikum og kunstner i den rigtige stemning!

Leif Ernstsen er en suveræn harmonikaspiller der ofte ses i samspil med Bente Kure, 
og Paddy Doyles, Men han er også en scenemand udover det sædvanlige, der virkelig 
giver mening til begrebet “ud over scenekanten”! 

Velkommen igen til Strib Vinter Festivals topprofessionelle konferenciers!

benteogleif.dk

- 58 -

Råhygge i glasgangen mellem Hal 1 og 2...
Området mellem kaffehulen og CD-salget er igen i år indrettet med hyggelige møbler.
Hele festivalen igennem er alle musikere, amatører såvel som professionelle, velkommen 
til at mødes her og ”jamme” (Bemærk: Kun akustisk/uden strøm).

.Kig forbi - det skal nok blive super-hyggeligt!

JAMHJØRNET

Velkommen!
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Le Vent du Nord (Canada)

Det prisvindende og utrolig populære fransk-canadiske band Le Vent du Nord er en 
førende eksponent for Quebecs fransksprogede folkemusiktradition. Siden dannelsen i 
2002 har bandet oplevet kometagtig succes, og har optrådt ved mere end 1800 koncerter 
på fem kontinenter.

Deres energifyldte musik er bygget op af både harmonika, guitar og violin, men bandets 
sound er først og fremmest præget af Nicolas Boulerices drejelire, som tilføjer et 
jordnært, groftskåret udtryk til selv de mest højtflyvende dansemelodier. Læg dertil deres 
uimodståelige flerstemmige sang og en spilleglæde, der i den grad får publikum med.

Le Vent du Nord har optrådt på alverdens store festivaller og delt scene med navne som 
Väsen, The Chieftans, Braebach, Julie Fowlis m.fl. og har flere gange vundet Tønder 
Festivals publikumshjerter.

På scenen skaber disse fem venner en intens, glad og dynamisk liveoptræden, der 
udfordrer traditionsmusikkens grænser i utallige globale retninger. Det er lyden af den 
moderne folkemusiktradition, lyden af her og nu.     
                

Søndag 
9. februar 

kl. 13.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Erik Grip og Henrik Gunde

yellowhousebooking.dk/le-vent-du-nord

Nicolas Boulerice:  Drejelire, keyboard og sang
Olivier Demers:  Violin, foot-percussion og sang 
Simon Beaudry:  Guitar, bouzouki og sang
Réjean Brunet:  Harmonika, bas og sang
André Brunet:  Violin og sang

Strib Vinter Festivals konferenciers: 
Bente Kure og Leif Ernstsen

altid finder de rigtige ord, som sætter publikum og kunstner i den rigtige stemning!

Leif Ernstsen er en suveræn harmonikaspiller der ofte ses i samspil med Bente Kure, 
og Paddy Doyles, Men han er også en scenemand udover det sædvanlige, der virkelig 
giver mening til begrebet “ud over scenekanten”! 

Velkommen igen til Strib Vinter Festivals topprofessionelle konferenciers!
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Råhygge i glasgangen mellem Hal 1 og 2...
Området mellem kaffehulen og CD-salget er igen i år indrettet med hyggelige møbler.
Hele festivalen igennem er alle musikere, amatører såvel som professionelle, velkommen 
til at mødes her og ”jamme” (Bemærk: Kun akustisk/uden strøm).

.Kig forbi - det skal nok blive super-hyggeligt!
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Vejlevej 48 . 7000 Fredericia
Tlf. 75 93 13 00

Brug den

lokale vognmand...

Bjørnøvænget 36 • 5500 Middelfart
www.vognmandfrank.dk 
mail@vognmandfrank.dk

VESTFYNS KLOAKSERVICE

• Containerudlejning 
Vi fjerner alle former for affald. 
Levering af grus, sten, sand, flis m.m. 
fra 1/2 kubikmeter 

• Kranarbejde 

• Kloakservice 
Slamsugning 
Spuling og rensning af rør 
Spiralmaskine til rensning af 
mindre rør fra 30 mm

v/ Lars Nygaard

2168 9826

Brug den

lokale vognmand...
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Erik Grip og Henrik Gunde
Tradition og nærvær. Glad duo med fede tekster, forfriskende folk, viser og stærke 
ballader. Swingfolk og viser - for swinging folks og vis(s)efolk.

I mere end 45 år har Erik Grip sunget sange og viser på sin helt egen måde, og et stort 
publikum elsker at høre såvel de nye som de gamle sange. Han har til dato udgivet ikke 
færre end 30 albums. 

Alle kender sangene ”Velkommen i den grønne lund”, ”Rose skal vi danse”, ”Små hjul” 
og ”Åbent landskab”.

Henrik Gunde er uddannet ved Vestjysk Musikkonservatorium og har siden midten af 
1990erne spillet i en lang række ensambler herunder DR’s Big Band, Tivolis Big Band, 
Gunde on Garner m.fl.  Henrik Gunde har bl.a. indspillet en lang række Errol Garner 
inspirerede CD’er og Bent Fabricius-Bjerre numre. Når han sidder bag tangenterne så 
swinger det!

              

Søndag 
9. februar 

kl. 13.00

Hal 1

Til samme koncert
kan du opleve:

Le Vent du Nord

Erik Grip: Guitar og Sang
Henrik Gunde: Klaver

grip.dk
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FESTIVALTILBUD
Bliv medlem af GUF frem til den 1. juli 2020 til halv pris, 

og få rabat til forårets koncerter:

Indmeldelsesblanket

Navn: __________________________________________________________

Adresse: __________________________________________________________

E-mail: __________________________________________________________

Telefon: ___________________  Afleveres i baren eller informationen under Strib Vinter Festival 2020 

 

Kontingent frem til 1. juli 2020: 110 kr. / Pensionist: 82,50 kr.........

Kontingent fra juli 2020 til juni 2021: 220 kr. / Pensionist: 165 kr...

Jeg er pensionist /efterlønner:   Ja nej 

guf-strib.dk
strib-vinterfestival.dk

Følg os!
facebook.com/guf.strib

Iona Fyfe (Skotland) - 2. april

Mads Hansens Kapel - 28. maj

Barrow - 28. april

Jelling Spillemandslaug - 19. juni
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Strib Vinter Festival vil gerne
takke alle annoncører, sponsorer og 

andre samarbejdspartnere for den støtte, 
I har ydet til dette års festival.

Der må ikke parkeres i den 
gamle skolegård, på 
Røjlemosevej eller på Strib 
Kirkes Parkeringsplads.

På gensyn i 2021

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P

P
Auto Camper

Kontakt: Strib Bådehavn
Villy Kyndesen . Tlf. 40 26 18 86

P

P
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ORIGINALE ØL
I ORIGINALT DESIGN

Vi har ladet os inspirere af vores gamle, historiske etiketter i arbejdet med det nye design  
– for at hylde vores rødder og det gode øl. Vi har brygget af kærlighed til øllet,

 fynboerne og andre flinke folk siden 1859. Tak for tilliden!


