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Festmusik
TAMBOURBLADET

MedlemsbladMusikkorps
for
Nyt fra Livgardens

Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist
Udgives to gange om året
6300iGråsten
■ Til de Tryk:
store Toptryk,
begivenheder
Livgardens Musikkorps hører, at vi har leveret musik til HM
Dronningens regeringsjubilæum, der dels blev
Bestyrelse
fejret
i januar, men ikke mindst ved en festkonFormand
cert
på Det Kgl. Teaters gl. scene i maj – konErik M.var
Ley
certen
Livgardens jubilæumsgave til majeTlf.: 74 Vi
44 havde
24 47 den fornøjelse, at HKH Prinsstæten.
Mobil: 40selv
86 15
55
gemalen
dirigerede
et stykke til koncerten:
Mail:
tambourerne@hotmail.com
”Ballade for en Soldat”, som regentparret havNæstformand
de
lært at kende i Rusland, og som PrinsgemaKimefter
Koefoed-Larsen
len
sigende selv spiller hjemme. Prinsen
Mobil:
86 74
kom
til40to15
orkesterprøver
for at alt skulle gå
Kasserer til, og han var meget velforberedt på
ordentligt
Hans ErvinKoncerten
Vallebo med Musikkorpset var
opgaven.
Mobil:
21 77
76 24
med
både
ballet
og sang i forskellige genrer,
Mail:
kasserer-tambourforeningen@hotmail.com
og hele den kongelige familie var til stede.
Bestyrelsesmedlem
Umådeligt
festligt – alle var glade. Ved LivOKS-1 Jesper
Herzberg 29/6 rankede Musikgardens
årsdagsparade
Mobil: 23sig81 lidt
33 74ekstra, da HM Dronningen
korpset
Bestyrelsesmedlem
foran
hele Livgarden talte overordentligt posiOKSom
Mikkel
Kejser og festkoncerten.
tivt
Musikkorpset
Mobil:
28 59var
07 727kolleger fra Musikkorpset i
I April
Redaktør for at spille for de udsendte soldaAfghanistan
Nikolaj Borch
Mobil: 40 58 29 08
Mail: tambourbladet@hotmail.dk
Administrator
Niels Justin Olander Larsen
Mobil: 22 35 39 31
Mail: registrator-tambourforeningen@hotmail.com

Stof til Tambourbladet

Skal være redaktøren i hænde senest
den 1. november 2012.

Forsiden

Hans Fulling
Foto: ???????

2
18

Nr. 1 - August 2012 TAMBOURBLADET
ter. Det var soldaterne selv, der havde ønsket at
Links
høre
folk fra Musikkorpset, da de blev spurgt,
Kongehuset
hvad
de gerne ville høre hjemmefra. Med sig
www.kongehuset.dk
havde
de sangerinden Rikke Hvidbjerg, der
Den Kongelige
gjorde
så stor Livgarde
lykke, at en afghansk oberst
www.forsvaret.dk/lg
ønskede
at takke hende personligt (via en tolk)
Hærens
Konstabelfor
musikken
– en helt usædvanlig gestus.
og Korporal
Vore
kollegerforening
spillede både til gudstjenester og
Herunder
Familienetværket
til
koncerter
i Camp Bastion og i Camp Price.
www.hkkf.dk
Støtte Til Soldater
Og Pårørende
Kinesisk
statsbesøg
Iwww.stsop.dk
juni var der det kinesiske statsbesøg, og til
Kammeratstøtte
gallataflet
på Christiansborg havde Dronningen
www.80608030.dk
selv
ønsket at vi skulle spille ouverturen til
Livgardens
Musikkorps
August
Ennas
”Den lille pige med Svovlstikwww.livgardensmusikkorps.dk
kerne”,
fordi HC Andersens fortællinger er
Livgardens
Venner
noget
af detMusikkorps
eneste danske,
kineserne kender
www.dklmv.dk
til.
De Danske
I augustGarderforeninger
planlægges der en turné til Cahors
iwww.garderforeningerne.dk
Sydfrankrig, idet regentparret har ønsket, at
Gardershop kommer derned og spiller. Vi
Musikkorpset
www.gardershop.dk
skal
give tre koncerter, bl.a. en velgørenhedsGardernetværk
koncert
på Chateau de Caïx. Da forsvaret fattes
www.gardernetværk.dk
penge, arbejdes der med private fondsmidler,
Hjemmeværnskommandoen
og
vi håber i skrivendes stund, at rejsen kan
Hærhjemmeværnet
gennemføres.
Totalforsvarsregion København
HHD
København
City Andreas Hanson til
Musikkorpset
med dirigent
HVK
Kastellet
–
Livjægerne
koncert i Aastrup.
www.hjv.dk

Det var første gang Den kgl. Livgardes

Musikkorps gav koncert
på Gl. Scene:
Flot så
Indhold TAMBOURBLADET
august
2012

det ud da scenetæppet gik til side og man så
4 Hans Fulling in memoriam
Musikkorpset i Rød Galla og skinnende mes5 HM Dronningens 40-års regeringsjubilæum
sing blæseinstrumenter. En flot kontrast til
6 Nytårsparade i Kastellet
den lyseblå baggrund med Livgardens regi7 Spilleweekend 2012
mentsmærke, solen, som eneste dekoration.
9 Blå March i Helsingør
Festkoncerten kunne starte med fyldt teater,
10
Fredensborg
Slot
Tekst:
Lone Marcussen
dels af tjenstgørende gardere og ikke mindst
12
4. maj
■ Det
har 2012
været nogle interessante måneder,
af gl. gardere. Det kunne tydeligt ses på de
13
Forårets årgangsparade
venneforeningen
har været vidne til det sidste
mange garderslips og gardernåle.
16 Indvielse
af HD
Københavns
nye domicil
Kaserne forlod Prinsen kongelogen
halve
år. I marts
havde
vi en rundvisning
på på Svanemøllens
På et tidspunkt
17 Nyt fra Livgardens
Tambourkorps
Rosenborg
Slot under kyndig
ledelse af Niels
for senere at dukke op på scenen og indtage
18 Festmusik
Knud
Liebgott, der med sit vid kunne levendedirigent podiet som Musikkorpsets dirigent
19 Livgardens
Musikkorps
Venner
gøre
livet på Rosenborg
i tiden
efter dets opføMartin Nagashima Toft, frivilligt havde for19 Nye
relse.
Vimedlemmer
kunne bl.a. høre om hvordan musiladt. Prins Henrik svang taktstokken til Ballakerne måtte spille i en underetage, hvorefter
de for en soldat og Den kgl. Livgardes Musikmusikken blev ledt op gennem huller i gulvet
korps fulgte opmærksomt dirigenten. Efter
til de spisende gæster under kongens forsæde.
publikums og Dronningens reaktioner var der
Vi fik en god overraskelse, da vi kom op i
fuld tilfredshed.
Riddersalen, hvor Utrilla Gudiksen
Endnu en overraskelse: Den kgl. LivgarBlå March i Helsingør
Tambourforeningen,
garderforeningen
for Helsin- des Musikkorps kan også synge – endog fler(Piccolofløjte)
og Jeppe
Tom-Petersen (Esgør og fra
omegn
og de nyudklækkede
klarinet)
Musikkorpset
spillede forgardere
os. En mar- stemmigt. Det fik vi en prøve på sammen med
cherede
gennem
Helsingør
som optakt
9 Dissing i Rosalina – og orkestrets tromhelt
igennem
vellykket
oplevelse
for de til
ca.Blå
50 Fest Poul
medlemmer af foreningen, der var mødt op.
peter bragte os i Latinamerikansk stemning.
I begyndelsen af maj kom der pludselig
Musiker i musikkorpset David Palmpuist havinvitation til en koncert med Den Kongelig
de komponeret ” 40 år for Danmark” tilegnet
Livgardes Messingensemble i Riddersalen på
H.M. Dronning Margrethe. Det orkester har
Rosenborg Slot. Et EU arrangement, hvor der
verdensklasse.
var mulighed for at et begrænset antal af venDen 27. juni skulle Den Kongelige Livneforeningens medlemmer kunne komme
gardes Musikkorps give koncert på Kastellet. I
med. Koncerten blev indledt med at to fra
den forbindelse fik venneforeningens medlemmusikkorpset blæste på lur, hvorefter der blev
mer en rundvisning af to meget kompetente og
fremført musik fra Christian den 4. hof. Fra
morsomme guider. En meget stor oplevelse.
Elverhøj og videre frem mod nyere musik af
Derefter spillede Musikkorpset koncert på
Grieg og Lumbye.
kirkepladsen hvor mange var mødt op.
Det kgl. Teater var torsdag 24. maj 2012
Dette er blot nogle af de oplevelser medrammen om en festkoncert i anledning af
lemmerne af Livgardens Musikkorps venneDronnings Margrethes 40 års regentjubilæum.
forening har haft mulighed for at deltage i blot
Den kgl. Livgarde stod for arrangementet.
ved at være medlem af vores forening. Jeg
Udover Livgardens Musikkorps under ledelse
undres over at ikke alle nuværende og tidligeaf Martin Nagashima Toft, medvirkede Det
re gardere er medlem. Et kontingent på 100 kr.
kgl. Operakor, Poul Dissing, Fru H´s Danseinpr. år er ikke nogen formue for alle disse oplestitut, Susanne Elmark, Gert Henning Jensen,
velser. Du kan se mere om venneforeningen
Pivot Dance Company, Nicolaj Bentzon, Raspå www.dklm.dk.
mus Seebach, Daniel Davidsen og Den kgl.
Hans Fulling in memoriam
Livgardes Tamburkorps.
4 Foto: Ole Haupt Fotografi
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Hans Fulling
Indvielse
af HD Københavns nye domicil på
1912 ♦ 2012 Kaserne
Svanemøllens
Indvielsen skete i erindring om,
at
hjemmeværnet
har
sit udTekst:
Niels Justin Olander
Larsen
■
Sideløbende
med
kongelig
kapelmusikus
spring i modstandsbevægelsen.

Hans Fullings mangeårige virke som janitshar
i Det og
Kongelige
Kapel
varOlander
han instruktør
Tekst
foto: Niels
Justin
Larsen for
Livgardens
Tambourkorps.
■
Chefen for
Hærhjemmeværnsdistrikt KøbenKong
Frederik IXJens
bad Jørgen
dengang
Hans Fulhavn,
oberstløjtnant
Hansen,
bød
ling om at tage
sig af tambourerne,
fordi konvelkommen
til markeringen
af ibrugtagningen
gendistriktets
ikke varnye
tilfreds
med det musikalske niaf
domicil.
veau.
Hjemmeværnets Tambourkorps Købenvar således
DentilKongelige
LivgarhavnDet
spillede
som optakt
den officielle
festdens
samarbejde
med
Hans
Fulling
som
inligholdelse af indflytningen på Svanemøllens
struktør, der
derfandt
lagde
til 2012.
Livgardens
Kaserne,
stedgrunden
den 1. juni
Tambourkorps,
som atvihjemmeværnet
kender det i dag.
Det
I erindring om,
udsprinskete
i
samarbejde
med
John
Tjærby,
som
i
ger af modstandsbevægelsen, har HD Købenmangevalgt
år var
leder afnogle
Livgardens
Tambourhavn
at opkalde
af de nye
lokaler
korps.de modstandsgrupper, som opererede i
efter
For at forhindre
Tambourforeningens
københavnsområdet
under
under 2. verdensopløsning
slutningen
af 1970’erne
krig.
Hverti lokale
vil blive
udsmykketovertog
med et
vore medlemmer
Flemming Kirstein
Sørensen
billede
af den modstandsgruppe,
det er
navngiog René
foreningens
medlemskarvet
efter, Wredstrøm
og en beskrivelse
af gruppens
præstatotek.
I
samarbejde
med
Hans
Fulling
indkaldtioner fortalte oberstløjtnant Jens Jørgen
Hante de til spil om søndagen i musikstuen på
sen.
Livgardens
Kaserne.fra
Spillet
sig i,
Repræsentanter
disseudmøntede
modstandsgrupat Tambourforeningen
per
var inviteret med oggennem
gav en 1980’erne
beskrivelseog
af
90’erne
deltog
i mange
højtideligheder
hver
deres
gruppe.
Max Roe
»senior«, der ved
selv
Livgarden.
var
modstandsmand i Odense, havde samlet
Takket
være
talerne;
Svend
Trierhjemmeværnets
fra »Akademisk velvillige
Skytteforindstilling
og
vores
medlemmer
Jesper Asening«, Axel Lange fra
»Korps Aagesen«
og
mussens og Thomas Bugges ihærdighed har
spilleaktiviteterne siden 1996 været forankret i
Hjemmeværnets Tambourkorps København.
Hans Fullings motto var ”At tjene og
yde”.
Vi kan alle takke Hans Fulling for, at han
fulgte os i et og alt frem til sin død i 2002.
I år markerer vi hundredeåret for kongelig
kapelmusikus Hans Fullings fødsel. ●

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til alle nye medlemmer
og håber, at jeres medlemskab må blive til
glæde for både jer selv og foreningen.
Bestyrelsen
AUG 10 Alex Bylander

Tjærebyvej 25,fra
4000
Roskilde
Repræsentanter
modstandsgrupperne
fortæller
Instrument:
Fløjte – signalhorn
om
modstandsgrupperne
og om modstandskampen
under 2. verdenskrig.

AUG 10 Lars Düvel
Nedergade 29C, 1. mf., 5000 Odense C
Instrument:
Tromme
Per
Lindeblad
fra BOPA (Borgerlige Partisa-

ner, red.).
AUG 10 Mads Lyng Boldsen
Chefen for Totalforsvarsregion Sjælland,
Lyngsbækvej 6, 8930 Randers NØ
oberst Frank Lynge Lissner, overrakte en indInstrument: Tromme
flytningsgave til oberstløjtnant Jens Jørgen
Hansen.
en indrammet plakat med
AUG 10Gaven
Mikkelvar
Ingleby
HD
Københavns
stamtræ,
der giver et overblik
Smedevej 177, 3400 Hillerød
over
distriktets
ophav–efter
mange struktuInstrument:
Tromme
fløjtede
– signalhorn
relle forandringer, som hjemmeværnet har
gennemgået
i de Collatz
senere år.
APR 11 Simon
Hen
på
eftermiddagen
underholdt HjemRosenlyparken 151, 2670 Greve
meværnets
København med
Instrument: Tambourkorps
Tromme
marchmusik på denne årets første og ganske
forblæste
sommerdag.
APR 11 Steven
Burkal●Nellemann
Birkemosevej 152, 4230 Skelskør
Instrument: Tromme
APR 11 Morten Bruun Pedersen
Kløvervej 8, 4340 Tølløse
Instrument: Fløjte
APR 11 Peter Rosendahl
Smedegade 1, 3. -34, 4200 Slagelse
Instrument: Tromme – fløjte
På trods af blæst og regn var der plads
til smil blandt tambourerne.
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Nyt fra
Livgardens Tambourkorps
HM
Dronningens
40-års
regeringsjubilæum
Tekst: Seniorsergent
Morten Stig Thurø, TamTambourkorpset og eksercitskommando, i
bourmajor og leder af Livgardens Tambourkorps
Foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Intet nyt er godt nyt, men alligevel er der lidt
på »tapetet«.
I december blev de nye trommer model
2012 taget i brug. Trommerne er rigtig gode og
fungerer til alles tilfredshed, med et par små
justeringer.
Vi har pr. 1. juli taget afsked med MJ.
Johnnie Korsholm som KC og budt velkommen til MJ. Søren Østergaard.
MJ. Korsholm har været en kæmpe gevinst
for TBK igennem de næsten 8 år som CH for
VTKMP. Han har ydet en fantastisk og interesseret støtte til Tambourkorpset og ikke mindst
»Tambourforeningen« hvilke har betydet rigtig
meget for at mange tiltag har kunnet gennemføres. Johnnie skylder vi alle en stor tak for
hans hjælp og interesse for de musikalske afdelinger.

alt 65 personer, rejser d. 11 juli til »Basel Tattoo« , Tambourkorpset deltog sidst i 2006 dog
uden gardere, vi glæder os alle til 14 tattoo
dage i Schweiz.
Koncerten i Det Kongelige Teater d. 24
maj i forbindelse med Livgardens gave til
Dronningen i anledningen af Majestætens regeringsjubilæum, blev en uforglemmelig aften.
Specielt vil finalen hvor Tambourkorpset sammen med Musikkorpset fik lov at »fyre den af«
med »Riverdance« og senere tappenstreg blive
husket.
Tak til Livgardens Musikkorps for et utroligt godt samarbejde med mange forskellige
produktioner.
Go’ sommer til jer alle og jeres familier.
På musikalsk genhør...

Begejstredevedborgere
hyldede
Tambourkorpset
årgangsparaden
i maj måned.

ført chefen for Totalforsvarsregion Sjælland,
oberst Frank Lynge Lissner.
Ruten gik ad Esplanaden, gennem Store
Kongensgade over Kongens Nytorv og ned ad

vores dronning, da regentparret
kørte i karet fra Amalienborg til
Københavns Rådhus. Enheder
fra forsvaret prægede bybilledet
med faner og musik.

Med venlig hilsen
Morten Stig Thurø
Seniorsergent

Hjemmeværnets faner i parade. Eksercitskommando
Sjælland repræsenterede Hjemmeværnskommandoens fane.

Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
og Morten Bruun Pedersen
■ Solen strålede på denne kølige 14. januardag
2012.
To hundrede hjemmeværnssoldater fra hele
landet mødtes om morgenen i Kastellet, hvor
de øvede gevær-, fane- og sabeleksercits inden
generalprøve på paraden.
Hjemmeværnets honnørkommando, bestående af alle distriktsfaner med fanekommandoer, satte lidt før middag kurs mod Strøget an17
5
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Nytårsparade
i Kastellet
»En
årgangsparade er en rigtig festdag. Dette
Enestående dedikation vores gamle
regiment

Hjemmeværnets tambourkorps København fører an
»Jeg gennem
kunne også
se liv i øjnene på garderi paraden
København.

ne,« sagde Lasse Harkjær, da han fortalte, hvor
ivrige garderne havde været for at fortælle om
de fremskridt, de kunne se, der var sket, siden
de
var der
eller taget
på bare
de to ien
halv
Strøget,
hvorsidst,
der blev
opstilling
Østermåned,
gade. de havde været der. »Vores gardere og
de lokale
afghanere
er ikke i tvivl
om,soldaterat det er
Søværnets
Tambourkorps
fulgte
ISAF,
der baner vejen
forderes
børnenes
og marineforeninger
med
fanerfremtid
fra Ka-i
Afghanistan.
Jeg ville ønske,
flere kunne
stellet til Frederiksgade,
hvor langt
Søværnets
Tamopleve
denunderholdt
optimismeforan
og Marmorkirken.
glæde, der præger
bourkorps
området,
vores
gardere
er i. Desværre
er det jo
Ud for
Illum
musicerede
Hjemmeværnets
ikke
den opfattelse,
man får,
manLivgarser de
Tambourkorps
København,
altnår
imens
danske
medier, ogvagtafløsningen
det synes jeg erpårigtig
synd,
den gennemførte
Amalienbåde
for afghanerne
vores udsendte gardere.
borg Slotsplads
i blå og
vagtgalla.
Jeg Herefter
siger ikke,kørte
at alt regentparret
er fryd og gammen
Afi karet i fra
ghanistan.
Men
husk
nu
på,
at
det
er
verdens
Amalienborg til officiel modtagelse på Køtredje
fattigste
land.
På nær etafland
er alle
lanbenhavns
Rådhus
i anledning
Hendes
Majede
i
Afrika
rigere
end
Afghanistan,
så
selvfølstæts 40-års jubilæum som regent. Guldkaregelig
tager
det ti, af
at seks
komme
på benene«.
ten blev
trukket
hvide
Kladruberheste
i Afghanistan
desværre
med»Kampene
to forridere,
og den blev har
eskorteret
af
også
kostet
både
faldne
og
sårede
soldater.
De
Gardehusarregimentets Hesteeskadron.
sårede
alt,kortegen
vi kan, og
de pårørende
Lidthjælper
senere vi
kom
til syne
i Østertil
de
faldne
ved,
vi
er
der
for
dem
og i
gade, hvor menneskeskarer viste deresnu
begejfremtiden.
jubilarerne senere
læggerDet
en
string med Når
dannebrogsflag
i hænderne.
krans
ved garderstatuen,
håber jeg derfor,
at I
var betagende
at se Hjemmeværnets
fanebærevil
huske på
alle de,
kæmpede
faldt for
re sænke
fanerne
ogder
hilse
HendesogMajestæt
Danmark.
lad osKongelige
også huske,
at når
AfDronningenMen
og Hans
Højhed
Prinsghanistan
en
dag
i
fremtiden
bliver
et
fredeligt
gemalen, da de passerede forbi. Dronningen
land,
man kan
rejsehilsen
til, såved
kanatvi,følge
der er
tilknythonorerede
denne
soldatertet
Livgarden,
ne med
øjnene. med stolthed og glæde huske
tilbage
at vores regiment
tog en stor Køtørn
Medpå,Hjemmeværnets
Tambourkorps
for
den afghanske
dermed også
benhavn
i spidsenbefolkning
returneredeogHjemmeværfor
danske befolkning,«
Lasse Harknetsdenhonnørkommando
til sagde
Kastellet,
hvor
jær.
oberst Frank Lynge Lissner takkede for den
flotte indsats. ●
14
6

erHærhjemmeværnsdistrikt
min trettende årgangsparade som chef for
Livgarden, men også min sidste. Om små to
København
den til min eftermåneder
overladerafholdt
jeg chefstolen
følger,
oberst Kim nytårsparade
Kristensen. Derfor er denne
traditionelle
årgangsparade
i Kastellet.også lidt vemodig for mig. Det
har i alle årene som Livgardens chef været en
stor og glædelig oplevelse at møde alle jer, der
har gjort tjeneste ved Livgarden. Jeres dedikation til jeres gamle regiment er enestående. At
I stiller op her i dag og på denne måde viser
jeres fortsatte støtte til Livgarden, kongehuset
og nationen er ikke nogen selvfølge, det er
noget helt specielt«.

Jo flere medlemmer jo stærkere
står Livgarden

»Den støtte og opbakning, som vi her igennem
mærker ved Livgarden, har jeg som chef mærket
gennem
samarbejde
med De
Danske
Tekst
og foto:mit
Niels
Justin Olander
Larsen
Garderforeninger.
kommer
daglig
■ Det var endnu Herfra
mørkt, da
fast ogenfrivilligt
støtte
til både
internationale gardere ogKøde
personel
ved deHærhjemmeværnsdistrikt
vagtgående
gardere.
skal ikke melde
sig
benhavn trådte
an tilMan
nytårsparade
på Kirkeind
i en i garderforening
forjanuar
at opnå
et Cheeller
pladsen
Kastellet den 15.
2012.
andet.
Man
skal melde
sig ind, hvisJens
man Jørgen
fortsat
fen for
distriktet,
oberstløjtnant
gerne
vil oplæste
bakke opførst
om dele
det gamle
Hansen,
af HMregiment.
Dronnin-I
disse
tider
forsvaret
er det vigtigens turbulente
nytårshilsen
til for
forsvaret,
hjemmeværnet
gere
end nogen sinde,
vi har et solidt rygstød
og beredskabet
samt atHjemmeværnsledelsens
atnytårshilsen,
stå imod med.
Dethan
rygstød
Detale.
Danske
inden
holdt udgør
sin egen
Garderforeninger, og jo flere medlemmer, jo
stærkere
står Livgarden.
Derfor endnu engang
Med egne
ord
tak
til præsidentenoberstløjtnant
og præsidiet iJens
De Danske
Distriktschefen,
Jørgen
Garderforeninger
for for
jeres
og god
opbakHansen takkede alle
en støtte
fantastisk
og
ning,«
sluttede
obersti Lasse
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2011.Harkjær.
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gjorde status over det forgangne år og hæftede
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vedfokusere
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sen, Herefter
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Uniformer der holder

■ Uniformer skal være flotte, de skal have en
god pasform og komfort, og de skal holde så
længe som muligt. Det ved skrædderne ved
Atelier 2000 alt om, for her har man mange års
erfaring med fremstilling af uniformer til bl.a.
Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Slesvigske Musikkorps og mange flere.
Atelier 2000 blev grundlagt i 1986, og
uniformsskrædderiet er siden stadigt vokset i
takt med at kundekredsen og ordrerne er blevet
større. I dag er der ansat 20 medarbejdere i de
forskellige afdelinger i Sønderborg og København. Alle medarbejdere er faguddannede på
deres område, og der er meget fokus på kvalitet og service.
»Vi bestræber os altid på at imødekomme
vores kunders ønsker, om det nu er en af vores
store kontraktkunder som Forsvarets Materieltjeneste eller om det er specialproduktioner til
garder, orkestre, teatre eller privatpersoner«,
Årets
spilleweekend
for førsiger Heidi
Moisen, direktørblev
af Atelier
2000,
ste
gang
afholdt
i
Jægersprislejog tilføjer: »Vi er sikre på, at Tambourbladets
læsere bliver glade for at få deres uniformer og
ren.
forandringer syet hos os, og vi skifter også
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Spilleweekenden fandt traditionen tro sted
den første weekend i marts.
Instruktør Niels Henkel fulgte med. Det
gjorde vores to nye tambourer; Mie Marianne
Jakobsen og Martin Braae også.
Mie har en fortid i Ruds-Vedby Garden.
Martin har været i Roskilde Garden og aftjente
sin værnepligt i Gardehusarregimentes Hesteeskadron.
En del af lørdagen blev trommer og fløjter
undervist hver for sig. Når undervisningen
bliver delt, så er det generelt Niels Henkel, der
underviser trommerne, mens Flemming Bosse
tager sig af fløjterne.
En stor del af undervisningen består af
tekniske øvelser, rytmik og nodeteori.

Spilleweekend 2012

mærker mm.. I er i hvert fald altid velkomne
hos os, og vi står klare til at hjælpe Jer med
Jeres uniformer i vores afdelinger i København
og Sønderborg«.
Man kan læse mere om Atelier 2000 på
hjemmesiden www.atelier2000.dk. For nærmere information om fremstilling af uniformer
mm.,
kan mander
ringe blev
på 74 43
19 90 eller
Seriøst,
virkelig
gåetsende
til
en
e-mail
til
uniform@atelier2000.dk
.
»makronerne«.
Efter aftensmaden gav leder af Hjemmeværnets Tambourkorps, LT Ole Greve Madsen, og næstkommanderende OS Nikolaj
Borch undervisning i eksercits til ære for de to
nye tambourer, Martin og Mie, godt assisteret
af David Smilsen.
Gejlingens kunst skulle Mie og Martin
naturligvis også lære. Det sørgede Nikolaj og
David for, mens Ole så til, at det blev gjort
ordentligt.
Så var der natmad og højt humør i Kantinen. David anlagde stemningen til en morsom
aften, hvor Jesper Asmussen fortalte sandfær-

Der blev øvet koncentreret, af både trommer og
fløtjter.
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Hærhjemmeværnsdistrikt
København markerede årsdagen
for Danmarks befrielse med en
parade i Kastellet.
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Hærhjemmeværnsdistrikt København markerede årsdagen for Danmarks befrielse i 1945
med en parade i Kastellet ved »Monumentet
over Danmarks Internationale Indsats«, der
er udført af kunstneren Finn Reinbothe og
indviet den 5. september 2011.

Hjemmeværnet udsprang af
modstandsbevægelsen

»Vi er rigtig mange, der ikke var med den
gang,« sagde chefen for distriktet, oberstløjtdige løgnehistorier.
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naturligvis respekt. Derudover leverer vi dygtige soldater til verdens brændpunkter.«
»De mange de nationale indsættelser og
udsendelser er med til at styrke hjemmeværnets position i samfundet. Det bekræftes af en
holdningsundersøgelse, som netop er blevet
offentliggjort. Der er således god grund til at
være stolt over at være en del af et moderne,
stærkt og sundt hjemmeværn. Vores gode renomme skal vi værne om gennem løsning af
vores opgaver seriøst og med en professionel
holdning«, sagde oberstløjtnant Jens Jørgen
Hansen.

Commanders Coin

Den 1. januar 2012 indførte hjemmeværnet
Commanders Coin. Commanders Coin skal
symbolisere den taknemmelighed, som chefen
for en myndighed ønsker at udtrykke for en
helt ekstraordinær indsats, der har stor betydning
de frivilliges
vilkår i hjemmeværnet.
Nielsfor
Henkel
stod for undervisningen,
også i nodeteori. Commanders Coin uddeles personligt af
chefen i hvert enkelt tilfælde. Commanders
Coin er udformet med myndighedens heraldisk
duelige tambourmajorer, og Nikolaj Borch
godkendte våben på den ene side, og med
kom stille og roligt efter det.
hjemmeværnets logo samt teksten »Tak for
Spilleweekenden bar i den grad præg af
indsatsen / In appreciation« på den anden side.
seriøsitet, formidabel undervisning og et munOberstløjtnant Jens Jørgen Hansen overtert kammeratskab.
rakte Commanders Coin til kaptajn Claus
Det var dejligt at opleve den entusiasme,
Boye, KC HVK Kastellet – Livjægerne og
vores nye tambourer lagde for dagen.
løjtnant Anders Borgen Marcussen, DF-1 POSpilleweekenden sluttede med frokost,
HVK Amager.
hvor menuen stod på biksemad i det nærligSom i den amerikanske og den britiske hær
gende Uddannelsescenter Christiansminde. ●
sker overrækkelsen ved et »håndtryk«. Commanders Coin er nummererede.
Efter tildeling af Hjemmeværnets Fortjensttegn, anciennitetstegn og afslutningsvis
Commanders Coin blev paraden aftrådt. ●

Livgardens
Historiske Samling

Livgardens Kaserne
Samlingen er åben for offentligheden
lørdage og søndage fra kl. 11.30 til 15.00
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Forårets ÅrgangsparadeBlå March i Helsingør
Chef Livgardens trettende og »sidste« årgangsparade.

Gardere indledte Blå Fest på
Den Røde Plads.
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Hold DEC 2011 har været på den vigtigste
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
øvelse i deres uddannelsestid, nemlig den, hvor
■ Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde bliver gardere.
de indledte med at spille for medlemmer af
REX-turen er kulminationen af 3 måneders
Præsidiet for De Danske Garderforeninger og
intensiv uddannelse i enkeltmandsfærdigheder
til ære for jubilerende årgangsformænd ved
og samarbejde. Øvelsen indeholder forskellige
det traditionelle morgenarrangement i Serelementer, som tester det indlærte og rekruttergentgården.
nes evne til at holde ved og samarbejde i grupSom optakt til årgangsparaden spillede
pen, når forholdene bliver hårdere.
seniorerne efterfølgende på Rosenborg EkserDenne begivenhed skulle naturligvis festcerplads.
ligholdes, og det skete den 17. marts 2012.
En parade i Helsingør blev indledningen til
Bevar
værnepligten
en
lang lørdag
for de unge mennesker.
Præsidenten
for De Danske
Garderforeninger,
Om formiddagen
marcherede
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Jan
Brun
Andersen,
gamle
Skolen ved Kongevej gennem byenbød
til Kulturgardere velkommen til årgangsparade og opværftet.
fordrede
de, bestod
som endnu
ikke er medlem afDen
en
Paraden
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garderforening,
til at melde
sig ind. »Vi har
Kongelige
Livgarde,
Garderforeningen
for
mere end nogen
sinde nu
brugde
formange
jeres opbakHelsingør
og Omegn
samt
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præsidenten. Der er brug for, at
klækkede
gardere.
gamle
støtter
op beundrende
om de unge,
som
Folkgardere
på gaden
sendte
og aneraftjener
værnepligten
ved
Den
Kongelige
kendende blikke til garderne, da de taktfast
Livgarde og gennem
tjener Danmark
i udlandet.
»Med
marcherede
byen. Mange
af pigerne
jeres
opbakning
vil
vi
stå
stærkere,
når
var også mødt op for at følge deres soldater. vi
fremlægger
ønske
om på
at bevare
værnepligPå Den et
Røde
Plads
Kulturværftet
talte
ten,« sagde generalmajor
Jan Brun til
Andersen.
oberstløjtnant
Jørgen Svaneberg
garderne,
hvorefter byen var vært ved et traktement.

Senere marcherede garderne videre til
Kronborg Slot, hvor de blev fotograferet.
I slotsgården kastede en garder sig overraskende i støvet for sin udkårne og friede til
»I januar kunne Dronningen fejre sit 40 års
hende. Dette vakte naturligvis kammeraternes
regeringsjubilæum. Det var dejligt at se den
begejstring og pigens henrykkelse, så hun græd
opbakning, der var til Dronningen. Alle aviaf glæde.
ser, blade og tv-stationer bragte reportager,
Dagen kulminerede med »Blå Fest« på
interviews og historier om de 40 år. Når man
Comwell Borupgaard i Snekkersten. ●
er tilknyttet Livgarden, var det dejligt at se
den opbakning,
der fortsat
til kongehuset.
Øverst:
Tambourforeningen
DenerKongelige
LivgarDetforan
er måske
en selvfølge
os, derog
står
her i
de
Garderforeningen
forfor
Helsingør
Omegn
dag.
det er jogardere.
ikke en selvfølge i en gloog
de Men
nyudklækkede
baliseret
verden
og i etNathasja
land, hvor
en ministers
Herunder:
Tambour
Hagelund
Høy og
revnede
nederdel
bliver breaking
news,« sagforeningens
næstformand
Kim Koefoed-Larsen
de Chef Livgarden, oberst Lasse Harkjær.

Optimisme omkring Afghanistan

Lasse Harkjær fortalte om en oplevelse han
for nylig havde haft i Afghanistan, hvor han
besøgte to gardere i et vagttårn. »Der var små
søer imellem markerne, hvor jeg kunne se
nogle børn lege i vandet. Deres glade hvin
nåede op til os. Det, jeg så, var den totale fred
og idyl. Når man står der og ser ud over de
grønne marker med de levende hegn og med
lyden af legende børn, kan man ikke andet end
at tænke på fredelige Danmark og håbe for
afghanerne, at de en dag vil kunne opleve den
samme fredelige hverdag hver dag uden indblanding fra udefra kommende«.
9
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Fredensborg Slot

Festlig modtagelse af HM Dronningen & HKH Prinsgemalen.
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Når HM Dronningen og HKH Prinsgemalen
i det tidlige forår henlægger residensen til Fredensborg Slot, bydes regentparret velkommen
af byens borgere i flot fakkeltog.
Det er Fredensborg Handels- og Håndværkerforening ved formand Jes Petersen, der, i
samarbejde med Fredensborg-Humlebæk Turistforening og byens spejdere, hvert år arrangerer denne festlige modtagelse af regentparret. I år den 10. april 2012 var det femogtyvende gang.
Hjemmeværnets Tambourkorps København glæder sig hvert år til at føre fakkeltoget
fra Fredensborg Station til Fredensborg Slot.
Regentparret modtog fakkeltoget på trappen, hvor Thomas Lykke Pedersen, borgmester
i Fredensborg Kommune, overrakte en buket
blomster HM Dronningen.

Børn laver kunst til Dronningen
HM Dronningens 40 års regeringsjubilæum
fejres også i Fredensborg Kommune. Det begyndte allerede i januar; »hvor vores ældre
medborgere på vores plejecentre fejrede jubilæet med kransekage og likør,« sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen.
»Her i Fredensborg Kommune vil vi gerne
understrege det nære forhold til kongehuset
ved at fejre begivenheden gennem hele 2012
sammen med børn og vokse. Blandt de mange
aktiviteter kan jeg nævne, at vi har udskrevet
en kunstkonkurrence blandt alle kommunens
børn under temaet; ’dronning’ og tallet ’40’.
De mange kunstværker kan ses på kommunens
biblioteker. Der kan byens borgere stemme på
deres favoritter. Deres Majestæt skal også have
mulighed for at se de smukke værker. Derfor

Hjemmeværnets Tambourkorps København marcherer foran fakkeltoget gennem Fredensborg

har vi i dag afleveret fotos af værkerne her på
Fredensborg Slot«.
»Hendes Majestæt Dronningen, Hans Kongelige Højhed Prinsgemalen, ja hele den kongelige familie har givet denne by, denne kommune så meget, og med jubilæumsaktiviteterne
vil vi vise vores taknemmelighed«.
»Lad mig på vegne af borgerne i Fredensborg Kommune byde Deres Majestæt, Deres
Kongelige Højhed og hele den kongelige familie velkommen til endnu en sommer i Fredensborg,« sagde borgmester Thomas Lykke Pedersen.
Herefter udråbte forsamlingen et nifoldigt
leve for HM Dronningen og HKH Prinsgemalen.

Regentparret mødt af flagallé og
æresport

»Jeg vil gerne på egne og på Prinsgemalens
vegne sige tak til borgmesteren for hans gode
velkomstord til os her i aften. Det er en dag, vi
ser frem til, når vi skal flytte ind på Fredensborg igen. Den tradition, som har udviklet sig
med fakkeltog, er en understregning og et udråbstegn også for os,« sagde HM Dronningen.
»Jeg vil gerne takke borgmesteren, fordi
der er gjort så meget ud af dette år, som er mit
40 års regeringsjubilæum. Det er 40 år, hvor
jeg så at sige selv sammen med Prinsgemalen
har boet her på slottet. Jeg har jo boet her,
10

siden jeg var en lille pige, jeg var kun 7 år, da
jeg kom her første gang. Men det er et af de
kæreste steder, jeg har at komme og bo«.
»Jeg vil også sige tak til borgmesteren for
det fine hæfte med de mange billeder af børnenes arbejder i anledning af jubilæet. Det rører
mig meget«.
»Både Prinsgemalen og jeg så til vores
store glæde og overraskelse, at der var lavet
flot flagallé og æresport ved indkørslen her til
slottet. Det gav et ekstra løft til dagen, som i
forvejen altid er en festdag for os. Vi ser frem
til denne og efterårets sæson her på Fredensborg og ønsker alle et rigtig godt forår og en
dejlig sommer,« sagde »Vores Dronning«.
Aftenen sluttede med, »Der er et yndigt
Land«, der blev sunget til akkompagnement af
Fredensborg Byorkester. ●

AKTIVE

medlemmer spiller i

Hjemmeværnets Tambourkorps
København
der er en del af
Hjemmeværnskompagni Kastellet
♦ Livjægerne ♦
hvor vi bl.a. er med til at
promovere hjemmeværnet
ved diverse hvervearrangementer.
Ind i mellem optræder vi også i Livgarde- og garderforeningsregi.

Der er også plads til dig!
Undervisningen finder sted på
Livgardens Kaserne
hver anden uge
skiftevis på onsdage og torsdage
fra klokken 19.00 – 22.00.

Undervisningen varetages af
janitshar Niels Henkel, der er ansat i
DR UnderholdningsOrkestret og
instruktør ved Livgardens Tambourkorps.
Undervisningen omfatter også nodelære og rytmik.
Kontakt LE/LT Ole Greve Madsen
Tlf.: 46 37 27 37 – 60 67 27 37
Mail: ogm@vip.cybercity.dk
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Hærhjemmeværnsdistrikt
København markerede årsdagen
for Danmarks befrielse med en
parade i Kastellet.
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Hærhjemmeværnsdistrikt København markerede årsdagen for Danmarks befrielse i 1945
med en parade i Kastellet ved »Monumentet
over Danmarks Internationale Indsats«, der
er udført af kunstneren Finn Reinbothe og
indviet den 5. september 2011.
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naturligvis respekt. Derudover leverer vi dygtige soldater til verdens brændpunkter.«
»De mange de nationale indsættelser og
udsendelser er med til at styrke hjemmeværnets position i samfundet. Det bekræftes af en
holdningsundersøgelse, som netop er blevet
offentliggjort. Der er således god grund til at
være stolt over at være en del af et moderne,
stærkt og sundt hjemmeværn. Vores gode renomme skal vi værne om gennem løsning af
vores opgaver seriøst og med en professionel
holdning«, sagde oberstløjtnant Jens Jørgen
Hansen.

Commanders Coin

Den 1. januar 2012 indførte hjemmeværnet
Commanders Coin. Commanders Coin skal
symbolisere den taknemmelighed, som chefen
for en myndighed ønsker at udtrykke for en
helt ekstraordinær indsats, der har stor betydning
de frivilliges
vilkår i hjemmeværnet.
Nielsfor
Henkel
stod for undervisningen,
også i nodeteori. Commanders Coin uddeles personligt af
chefen i hvert enkelt tilfælde. Commanders
Coin er udformet med myndighedens heraldisk
duelige tambourmajorer, og Nikolaj Borch
godkendte våben på den ene side, og med
kom stille og roligt efter det.
hjemmeværnets logo samt teksten »Tak for
Spilleweekenden bar i den grad præg af
indsatsen / In appreciation« på den anden side.
seriøsitet, formidabel undervisning og et munOberstløjtnant Jens Jørgen Hansen overtert kammeratskab.
rakte Commanders Coin til kaptajn Claus
Det var dejligt at opleve den entusiasme,
Boye, KC HVK Kastellet – Livjægerne og
vores nye tambourer lagde for dagen.
løjtnant Anders Borgen Marcussen, DF-1 POSpilleweekenden sluttede med frokost,
HVK Amager.
hvor menuen stod på biksemad i det nærligSom i den amerikanske og den britiske hær
gende Uddannelsescenter Christiansminde. ●
sker overrækkelsen ved et »håndtryk«. Commanders Coin er nummererede.
Efter tildeling af Hjemmeværnets Fortjensttegn, anciennitetstegn og afslutningsvis
Commanders Coin blev paraden aftrådt. ●

Livgardens
Historiske Samling

Livgardens Kaserne
Samlingen er åben for offentligheden
lørdage og søndage fra kl. 11.30 til 15.00
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Forårets ÅrgangsparadeBlå March i Helsingør
Chef Livgardens trettende og »sidste« årgangsparade.

Gardere indledte Blå Fest på
Den Røde Plads.
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Hold DEC 2011 har været på den vigtigste
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
øvelse i deres uddannelsestid, nemlig den, hvor
■ Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde bliver gardere.
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Præsidiet for De Danske Garderforeninger og
intensiv uddannelse i enkeltmandsfærdigheder
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det traditionelle morgenarrangement i Serelementer, som tester det indlærte og rekruttergentgården.
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for De Danske
Garderforeninger,
Om formiddagen
marcherede
garderne fra
generalmajor
Jan
Brun
Andersen,
gamle
Skolen ved Kongevej gennem byenbød
til Kulturgardere
værftet. velkommen til årgangsparade og opfordrede
de, bestod
som endnu
ikke er medlem afDen
en
Paraden
af Tambourforeningen
garderforening,
til at melde
sig ind. »Vi har
Kongelige Livgarde,
Garderforeningen
for
mere
end nogen
sinde nu
brugde
formange
jeres opbakHelsingør
og Omegn
samt
nyudning,«
sagde
præsidenten. Der er brug for, at
klækkede
gardere.
gamle
støtter
op beundrende
om de unge,
som
Folkgardere
på gaden
sendte
og aneraftjener
værnepligten
ved
Den
Kongelige
kendende blikke til garderne, da de taktfast
Livgarde
og gennem
tjener Danmark
i udlandet.
»Med
marcherede
byen. Mange
af pigerne
jeres
opbakning
vil
vi
stå
stærkere,
når
var også mødt op for at følge deres soldater. vi
fremlægger
ønske
om på
at bevare
værnepligPå Den et
Røde
Plads
Kulturværftet
talte
ten,«
sagde generalmajor
Jan Brun til
Andersen.
oberstløjtnant
Jørgen Svaneberg
garderne,
hvorefter byen var vært ved et traktement.

Senere marcherede garderne videre til
Kronborg Slot, hvor de blev fotograferet.
I slotsgården kastede en garder sig overraskende i støvet for sin udkårne og friede til
»I januar kunne Dronningen fejre sit 40 års
hende. Dette vakte naturligvis kammeraternes
regeringsjubilæum. Det var dejligt at se den
begejstring og pigens henrykkelse, så hun græd
opbakning, der var til Dronningen. Alle aviaf glæde.
ser, blade og tv-stationer bragte reportager,
Dagen kulminerede med »Blå Fest« på
interviews og historier om de 40 år. Når man
Comwell Borupgaard i Snekkersten. ●
er tilknyttet Livgarden, var det dejligt at se
den opbakning,
der fortsat
til kongehuset.
Øverst:
Tambourforeningen
DenerKongelige
LivgarDetforan
er måske
en selvfølge
os, derog
står
her i
de
Garderforeningen
forfor
Helsingør
Omegn
dag.
det er jogardere.
ikke en selvfølge i en gloog
de Men
nyudklækkede
baliseret
verden
og i etNathasja
land, hvor
en ministers
Herunder:
Tambour
Hagelund
Høy og
revnede
nederdel
bliver breaking
news,« sagforeningens
næstformand
Kim Koefoed-Larsen
de Chef Livgarden, oberst Lasse Harkjær.

Optimisme omkring Afghanistan

Lasse Harkjær fortalte om en oplevelse han
for nylig havde haft i Afghanistan, hvor han
besøgte to gardere i et vagttårn. »Der var små
søer imellem markerne, hvor jeg kunne se
nogle børn lege i vandet. Deres glade hvin
nåede op til os. Det, jeg så, var den totale fred
og idyl. Når man står der og ser ud over de
grønne marker med de levende hegn og med
lyden af legende børn, kan man ikke andet end
at tænke på fredelige Danmark og håbe for
afghanerne, at de en dag vil kunne opleve den
samme fredelige hverdag hver dag uden indblanding fra udefra kommende«.
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Nytårsparade
i Kastellet
»En
årgangsparade er en rigtig festdag. Dette
Enestående dedikation vores gamle
regiment

Hjemmeværnets tambourkorps København fører an
»Jeg gennem
kunne også
se liv i øjnene på garderi paraden
København.

ne,« sagde Lasse Harkjær, da han fortalte, hvor
ivrige garderne havde været for at fortælle om
de fremskridt, de kunne se, der var sket, siden
de var der
eller taget
på bare
de to ien
halv
Strøget,
hvorsidst,
der blev
opstilling
Østermåned, de havde været der. »Vores gardere og
gade.
de lokale
afghanere
er ikke i tvivl
om,soldaterat det er
Søværnets
Tambourkorps
fulgte
ISAF,
der baner vejen
forderes
børnenes
og marineforeninger
med
fanerfremtid
fra Ka-i
Afghanistan.
Jeg ville ønske,
flere kunne
stellet
til Frederiksgade,
hvor langt
Søværnets
Tamopleve
denunderholdt
optimismeforan
og Marmorkirken.
glæde, der præger
bourkorps
området,
vores
gardere
er i. Desværre
er det jo
Ud for
Illum
musicerede
Hjemmeværnets
ikke den opfattelse,
man får,
manLivgarser de
Tambourkorps
København,
altnår
imens
danske
medier, ogvagtafløsningen
det synes jeg erpårigtig
synd,
den gennemførte
Amalienbåde Slotsplads
for afghanerne
vores udsendte gardere.
borg
i blå og
vagtgalla.
Jeg Herefter
siger ikke,kørte
at alt regentparret
er fryd og gammen
Afi karet i fra
ghanistan.
Men
husk
nu
på,
at
det
er
verdens
Amalienborg til officiel modtagelse på Køtredje
fattigste
land.
På nær etafland
er alle
lanbenhavns
Rådhus
i anledning
Hendes
Majede
i
Afrika
rigere
end
Afghanistan,
så
selvfølstæts 40-års jubilæum som regent. Guldkaregeligblev
tager
det ti, af
at seks
komme
på benene«.
ten
trukket
hvide
Kladruberheste
i Afghanistan
desværre
med»Kampene
to forridere,
og den blev har
eskorteret
af
også
kostet
både
faldne
og
sårede
soldater.
De
Gardehusarregimentets Hesteeskadron.
sårede
alt,kortegen
vi kan, og
de pårørende
Lidthjælper
senere vi
kom
til syne
i Østertil
de
faldne
ved,
vi
er
der
for
dem
og i
gade, hvor menneskeskarer viste deresnu
begejfremtiden.
jubilarerne senere
læggerDet
en
string med Når
dannebrogsflag
i hænderne.
krans
ved garderstatuen,
håber jeg derfor,
at I
var betagende
at se Hjemmeværnets
fanebærevil
huske på
alle de,
kæmpede
faldt for
re sænke
fanerne
ogder
hilse
HendesogMajestæt
Danmark.
lad osKongelige
også huske,
at når
AfDronningenMen
og Hans
Højhed
Prinsghanistan
en
dag
i
fremtiden
bliver
et
fredeligt
gemalen, da de passerede forbi. Dronningen
land,
man kan
rejsehilsen
til, såved
kanatvi,følge
der er
tilknythonorerede
denne
soldatertet
Livgarden,
ne med
øjnene. med stolthed og glæde huske
tilbage
at vores regiment
tog en stor Køtørn
Medpå,Hjemmeværnets
Tambourkorps
for
den afghanske
dermed også
benhavn
i spidsenbefolkning
returneredeogHjemmeværfor
danske befolkning,«
Lasse Harknetsdenhonnørkommando
til sagde
Kastellet,
hvor
jær.
oberst Frank Lynge Lissner takkede for den
flotte indsats. ●
614

erHærhjemmeværnsdistrikt
min trettende årgangsparade som chef for
Livgarden, men også min sidste. Om små to
København
den til min eftermåneder
overladerafholdt
jeg chefstolen
følger,
oberst Kim nytårsparade
Kristensen. Derfor er denne
traditionelle
årgangsparade
i Kastellet.også lidt vemodig for mig. Det
har i alle årene som Livgardens chef været en
stor og glædelig oplevelse at møde alle jer, der
har gjort tjeneste ved Livgarden. Jeres dedikation til jeres gamle regiment er enestående. At
I stiller op her i dag og på denne måde viser
jeres fortsatte støtte til Livgarden, kongehuset
og nationen er ikke nogen selvfølge, det er
noget helt specielt«.

Jo flere medlemmer jo stærkere
står Livgarden

»Den støtte og opbakning, som vi her igennem
mærker ved Livgarden, har jeg som chef mærket
gennem
samarbejde
med De
Danske
Tekst
og foto:mit
Niels
Justin Olander
Larsen
Garderforeninger.
kommer
daglig
■ Det var endnu Herfra
mørkt, da
fast ogenfrivilligt
støtte
til både
internationale gardere ogKøde
personel
ved deHærhjemmeværnsdistrikt
vagtgående
gardere.
skal ikke melde
sig
benhavn trådte
an tilMan
nytårsparade
på Kirkeind
i en i garderforening
forjanuar
at opnå
et Cheeller
pladsen
Kastellet den 15.
2012.
andet.
Man
skal melde
sig ind, hvisJens
man Jørgen
fortsat
fen for
distriktet,
oberstløjtnant
gerne
vil oplæste
bakke opførst
om dele
det gamle
Hansen,
af HMregiment.
Dronnin-I
disse
tider
forsvaret
er det vigtigens turbulente
nytårshilsen
til for
forsvaret,
hjemmeværnet
gere
end nogen sinde,
vi har et solidt rygstød
og beredskabet
samt atHjemmeværnsledelsens
atnytårshilsen,
stå imod med.
Dethan
rygstød
Detale.
Danske
inden
holdt udgør
sin egen
Garderforeninger, og jo flere medlemmer, jo
stærkere
står Livgarden.
Derfor endnu engang
Med egne
ord
tak
til præsidentenoberstløjtnant
og præsidiet iJens
De Danske
Distriktschefen,
Jørgen
Garderforeninger
for for
jeres
og god
opbakHansen takkede alle
en støtte
fantastisk
og
ning,«
sluttede
obersti Lasse
engageret
indsats
2011.Harkjær.
Oberstløjtnanten
gjorde status over det forgangne år og hæftede
Chefskifte
udsat
sig ved de væsentligste
udfordringer i 2012,
Ihvor
skrivende
stund
er chefskiftet
vedfokusere
Den Konhjemmeværnet
primært skal
på
gelige
Livgarde
udsat,
da oberst Kim Kristenden militære
profil
og bevogtning.
sen, Herefter
der skulle
overtaget chefstolen,
den
varhave
der Gudstjeneste
i Kastelskir27.
blev udnævntbrunch
til ceremonimester
ved
kenjuni
og efterfølgende
i Kastellets Kanhoffet.
Det på
er ved
redaktionens
afslutning
endtine. Sidst
formiddagen
samledes
Hjemmenu
ukendt
hvem
der
skal
være
chef
for
livgarværnskompagni Kastellet – Livjægerne til
den
fremover. ●
nytårsparole.

Uniformer der holder

■ Uniformer skal være flotte, de skal have en
god pasform og komfort, og de skal holde så
længe som muligt. Det ved skrædderne ved
Atelier 2000 alt om, for her har man mange års
erfaring med fremstilling af uniformer til bl.a.
Den Kongelige Livgarde, Gardehusarregimentet, Slesvigske Musikkorps og mange flere.
Atelier 2000 blev grundlagt i 1986, og
uniformsskrædderiet er siden stadigt vokset i
takt med at kundekredsen og ordrerne er blevet
større. I dag er der ansat 20 medarbejdere i de
forskellige afdelinger i Sønderborg og København. Alle medarbejdere er faguddannede på
deres område, og der er meget fokus på kvalitet og service.
»Vi bestræber os altid på at imødekomme
vores kunders ønsker, om det nu er en af vores
store kontraktkunder som Forsvarets Materieltjeneste eller om det er specialproduktioner til
garder, orkestre, teatre eller privatpersoner«,
Årets
spilleweekend
for førsiger Heidi
Moisen, direktørblev
af Atelier
2000,
ste
gang
afholdt
i
Jægersprislejog tilføjer: »Vi er sikre på, at Tambourbladets
læsere bliver glade for at få deres uniformer og
ren.
forandringer syet hos os, og vi skifter også
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Spilleweekenden fandt traditionen tro sted
den første weekend i marts.
Instruktør Niels Henkel fulgte med. Det
gjorde vores to nye tambourer; Mie Marianne
Jakobsen og Martin Braae også.
Mie har en fortid i Ruds-Vedby Garden.
Martin har været i Roskilde Garden og aftjente
sin værnepligt i Gardehusarregimentes Hesteeskadron.
En del af lørdagen blev trommer og fløjter
undervist hver for sig. Når undervisningen
bliver delt, så er det generelt Niels Henkel, der
underviser trommerne, mens Flemming Bosse
tager sig af fløjterne.
En stor del af undervisningen består af
tekniske øvelser, rytmik og nodeteori.

Spilleweekend 2012

mærker mm.. I er i hvert fald altid velkomne
hos os, og vi står klare til at hjælpe Jer med
Jeres uniformer i vores afdelinger i København
og Sønderborg«.
Man kan læse mere om Atelier 2000 på
hjemmesiden www.atelier2000.dk. For nærmere information om fremstilling af uniformer
mm.,
kan mander
ringe blev
på 74 43
19 90 eller
Seriøst,
virkelig
gåetsende
til
uniform@atelier2000.dk
.
en
e-mail
til
»makronerne«.
Efter aftensmaden gav leder af Hjemmeværnets Tambourkorps, LT Ole Greve Madsen, og næstkommanderende OS Nikolaj
Borch undervisning i eksercits til ære for de to
nye tambourer, Martin og Mie, godt assisteret
af David Smilsen.
Gejlingens kunst skulle Mie og Martin
naturligvis også lære. Det sørgede Nikolaj og
David for, mens Ole så til, at det blev gjort
ordentligt.
Så var der natmad og højt humør i Kantinen. David anlagde stemningen til en morsom
aften, hvor Jesper Asmussen fortalte sandfær-

Der blev øvet koncentreret, af både trommer og
fløtjter.
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Hans Fulling
Indvielse
af HD Københavns nye domicil på
1912 ♦ 2012 Kaserne
Svanemøllens
Indvielsen skete i erindring om,
at
hjemmeværnet
har
sit udTekst:
Niels Justin Olander
Larsen
■
Sideløbende
med
kongelig
kapelmusikus
spring i modstandsbevægelsen.

Hans Fullings mangeårige virke som janitshar
i Det og
Kongelige
Kapel
varOlander
han instruktør
Tekst
foto: Niels
Justin
Larsen for
Livgardens
Tambourkorps.
■
Chefen for
Hærhjemmeværnsdistrikt KøbenKong
Frederik IXJens
bad Jørgen
dengang
Hans Fulhavn,
oberstløjtnant
Hansen,
bød
ling om at tage
sig af tambourerne,
fordi konvelkommen
til markeringen
af ibrugtagningen
gendistriktets
ikke varnye
tilfreds
med det musikalske niaf
domicil.
veau.
Hjemmeværnets Tambourkorps Købenvar således
DentilKongelige
LivgarhavnDet
spillede
som optakt
den officielle
festdens
samarbejde
med
Hans
Fulling
som
inligholdelse af indflytningen på Svanemøllens
struktør, der
derfandt
lagde
til 2012.
Livgardens
Kaserne,
stedgrunden
den 1. juni
Tambourkorps,
som atvihjemmeværnet
kender det i dag.
Det
I erindring om,
udsprinskete
i
samarbejde
med
John
Tjærby,
som
i
ger af modstandsbevægelsen, har HD Købenmangevalgt
år var
leder afnogle
Livgardens
Tambourhavn
at opkalde
af de nye
lokaler
korps.de modstandsgrupper, som opererede i
efter
For at forhindre
Tambourforeningens
københavnsområdet
under
under 2. verdensopløsning
slutningen
af 1970’erne
krig.
Hverti lokale
vil blive
udsmykketovertog
med et
vore medlemmer
Flemming Kirstein
Sørensen
billede
af den modstandsgruppe,
det er
navngiog René
foreningens
medlemskarvet
efter, Wredstrøm
og en beskrivelse
af gruppens
præstatotek.
I
samarbejde
med
Hans
Fulling
indkaldtioner fortalte oberstløjtnant Jens Jørgen
Hante de til spil om søndagen i musikstuen på
sen.
Livgardens
Kaserne.fra
Spillet
sig i,
Repræsentanter
disseudmøntede
modstandsgrupat
perTambourforeningen
var inviteret med oggennem
gav en 1980’erne
beskrivelseog
af
90’erne
deltog
i mange
højtideligheder
hver deres
gruppe.
Max Roe
»senior«, der ved
selv
Livgarden.
var modstandsmand i Odense, havde samlet
Takket
være
talerne;
Svend
Trierhjemmeværnets
fra »Akademisk velvillige
Skytteforindstilling
og
vores
medlemmer
Jesper Asening«, Axel Lange fra
»Korps Aagesen«
og
mussens og Thomas Bugges ihærdighed har
spilleaktiviteterne siden 1996 været forankret i
Hjemmeværnets Tambourkorps København.
Hans Fullings motto var ”At tjene og
yde”.
Vi kan alle takke Hans Fulling for, at han
fulgte os i et og alt frem til sin død i 2002.
I år markerer vi hundredeåret for kongelig
kapelmusikus Hans Fullings fødsel. ●

Nye medlemmer

Vi byder velkommen til alle nye medlemmer
og håber, at jeres medlemskab må blive til
glæde for både jer selv og foreningen.
Bestyrelsen
AUG 10 Alex Bylander

Tjærebyvej 25,fra
4000
Roskilde
Repræsentanter
modstandsgrupperne
fortæller
Instrument:
Fløjte – signalhorn
om
modstandsgrupperne
og om modstandskampen
under 2. verdenskrig.

AUG 10 Lars Düvel
Nedergade 29C, 1. mf., 5000 Odense C
Instrument:
Tromme
Per
Lindeblad
fra BOPA (Borgerlige Partisa-

ner, red.).
AUG 10 Mads Lyng Boldsen
Chefen for Totalforsvarsregion Sjælland,
Lyngsbækvej 6, 8930 Randers NØ
oberst Frank Lynge Lissner, overrakte en indInstrument: Tromme
flytningsgave til oberstløjtnant Jens Jørgen
Hansen.
en indrammet plakat med
AUG 10Gaven
Mikkelvar
Ingleby
HD
Københavns
stamtræ,
der giver et overblik
Smedevej 177, 3400 Hillerød
over
distriktets
ophav–efter
mange struktuInstrument:
Tromme
fløjtede
– signalhorn
relle forandringer, som hjemmeværnet har
gennemgået
i de Collatz
senere år.
APR 11 Simon
Hen på eftermiddagen
underholdt HjemRosenlyparken
151, 2670 Greve
meværnets
Tambourkorps København med
Instrument: Tromme
marchmusik på denne årets første og ganske
forblæste
sommerdag.
APR 11 Steven
Burkal●Nellemann
Birkemosevej 152, 4230 Skelskør
Instrument: Tromme
APR 11 Morten Bruun Pedersen
Kløvervej 8, 4340 Tølløse
Instrument: Fløjte
APR 11 Peter Rosendahl
Smedegade 1, 3. -34, 4200 Slagelse
Instrument: Tromme – fløjte
På trods af blæst og regn var der plads
til smil blandt tambourerne.
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Nyt fra
Livgardens Tambourkorps
HM
Dronningens
40-års
regeringsjubilæum
Tekst: Seniorsergent
Morten Stig Thurø, TamTambourkorpset og eksercitskommando, i
bourmajor og leder af Livgardens Tambourkorps
Foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Intet nyt er godt nyt, men alligevel er der lidt
på »tapetet«.
I december blev de nye trommer model
2012 taget i brug. Trommerne er rigtig gode og
fungerer til alles tilfredshed, med et par små
justeringer.
Vi har pr. 1. juli taget afsked med MJ.
Johnnie Korsholm som KC og budt velkommen til MJ. Søren Østergaard.
MJ. Korsholm har været en kæmpe gevinst
for TBK igennem de næsten 8 år som CH for
VTKMP. Han har ydet en fantastisk og interesseret støtte til Tambourkorpset og ikke mindst
»Tambourforeningen« hvilke har betydet rigtig
meget for at mange tiltag har kunnet gennemføres. Johnnie skylder vi alle en stor tak for
hans hjælp og interesse for de musikalske afdelinger.

alt 65 personer, rejser d. 11 juli til »Basel Tattoo« , Tambourkorpset deltog sidst i 2006 dog
uden gardere, vi glæder os alle til 14 tattoo
dage i Schweiz.
Koncerten i Det Kongelige Teater d. 24
maj i forbindelse med Livgardens gave til
Dronningen i anledningen af Majestætens regeringsjubilæum, blev en uforglemmelig aften.
Specielt vil finalen hvor Tambourkorpset sammen med Musikkorpset fik lov at »fyre den af«
med »Riverdance« og senere tappenstreg blive
husket.
Tak til Livgardens Musikkorps for et utroligt godt samarbejde med mange forskellige
produktioner.
Go’ sommer til jer alle og jeres familier.
På musikalsk genhør...

Begejstredevedborgere
hyldede
Tambourkorpset
årgangsparaden
i maj måned.

ført chefen for Totalforsvarsregion Sjælland,
oberst Frank Lynge Lissner.
Ruten gik ad Esplanaden, gennem Store
Kongensgade over Kongens Nytorv og ned ad

vores dronning, da regentparret
kørte i karet fra Amalienborg til
Københavns Rådhus. Enheder
fra forsvaret prægede bybilledet
med faner og musik.

Med venlig hilsen
Morten Stig Thurø
Seniorsergent

Hjemmeværnets faner i parade. Eksercitskommando
Sjælland repræsenterede Hjemmeværnskommandoens fane.

Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
og Morten Bruun Pedersen
■ Solen strålede på denne kølige 14. januardag
2012.
To hundrede hjemmeværnssoldater fra hele
landet mødtes om morgenen i Kastellet, hvor
de øvede gevær-, fane- og sabeleksercits inden
generalprøve på paraden.
Hjemmeværnets honnørkommando, bestående af alle distriktsfaner med fanekommandoer, satte lidt før middag kurs mod Strøget an17
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Festmusik
TAMBOURBLADET

MedlemsbladMusikkorps
for
Nyt fra Livgardens

Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde
Tekst: Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist
Udgives to gange om året
6300iGråsten
■ Til de Tryk:
store Toptryk,
begivenheder
Livgardens Musikkorps hører, at vi har leveret musik til HM
Dronningens regeringsjubilæum, der dels blev
Bestyrelse
fejret i januar, men ikke mindst ved en festkonFormand
cert på Det Kgl. Teaters gl. scene i maj – konErik
Ley
certenM.var
Livgardens jubilæumsgave til majeTlf.:
74 Vi
44 havde
24 47 den fornøjelse, at HKH Prinsstæten.
Mobil:
86 15
55
gemalen40selv
dirigerede
et stykke til koncerten:
Mail:
tambourerne@hotmail.com
”Ballade for en Soldat”, som regentparret havNæstformand
de lært at kende i Rusland, og som PrinsgemaKim
Koefoed-Larsen
len efter
sigende selv spiller hjemme. Prinsen
Mobil:
86 74
kom til40to15orkesterprøver
for at alt skulle gå
Kasserer
ordentligt til, og han var meget velforberedt på
Hans
ErvinKoncerten
Vallebo med Musikkorpset var
opgaven.
Mobil:
21 77
76 24
med både
ballet
og sang i forskellige genrer,
Mail:
kasserer-tambourforeningen@hotmail.com
og hele den kongelige familie var til stede.
Bestyrelsesmedlem
Umådeligt festligt – alle var glade. Ved LivOKS-1
Herzberg 29/6 rankede MusikgardensJesper
årsdagsparade
Mobil:
33 74ekstra, da HM Dronningen
korpset23sig81 lidt
Bestyrelsesmedlem
foran hele Livgarden talte overordentligt posiOKS
Mikkel
Kejser og festkoncerten.
tivt om
Musikkorpset
Mobil:
28 59var
07 727kolleger fra Musikkorpset i
I April
Redaktør
Afghanistan for at spille for de udsendte soldaNikolaj Borch
Mobil: 40 58 29 08
Mail: tambourbladet@hotmail.dk
Administrator
Niels Justin Olander Larsen
Mobil: 22 35 39 31
Mail: registrator-tambourforeningen@hotmail.com

Stof til Tambourbladet

Skal være redaktøren i hænde senest
den 1. november 2012.

Forsiden

Hans Fulling
Foto: ???????
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ter. Det var soldaterne selv, der havde ønsket at

Links
høre folk fra Musikkorpset, da de blev spurgt,

Kongehuset
hvad de gerne ville høre hjemmefra. Med sig
www.kongehuset.dk
havde de sangerinden Rikke Hvidbjerg, der
Den
Kongelige
gjorde
så stor Livgarde
lykke, at en afghansk oberst
www.forsvaret.dk/lg
ønskede at takke hende personligt (via en tolk)
Hærens
Konstabelfor musikken
– en helt usædvanlig gestus.
og
Korporal
Vore
kollegerforening
spillede både til gudstjenester og
Herunder
Familienetværket
til koncerter
i Camp Bastion og i Camp Price.
www.hkkf.dk
Støtte Til Soldater
Og Pårørende
Kinesisk
statsbesøg
www.stsop.dk
I juni var der det kinesiske statsbesøg, og til
Kammeratstøtte
gallataflet
på Christiansborg havde Dronningen
www.80608030.dk
selv ønsket at vi skulle spille ouverturen til
Livgardens
Musikkorps
August
Ennas
”Den lille pige med Svovlstikwww.livgardensmusikkorps.dk
kerne”, fordi HC Andersens fortællinger er
Livgardens
Venner
noget af detMusikkorps
eneste danske,
kineserne kender
www.dklmv.dk
til.
De Danske
I augustGarderforeninger
planlægges der en turné til Cahors
www.garderforeningerne.dk
i Sydfrankrig, idet regentparret har ønsket, at
Gardershop
Musikkorpset kommer derned og spiller. Vi
www.gardershop.dk
skal give tre koncerter, bl.a. en velgørenhedsGardernetværk
koncert på Chateau de Caïx. Da forsvaret fattes
www.gardernetværk.dk
penge, arbejdes der med private fondsmidler,
Hjemmeværnskommandoen
og vi håber i skrivendes stund, at rejsen kan
Hærhjemmeværnet
gennemføres.
Totalforsvarsregion København
HHD
København
City Andreas Hanson til
Musikkorpset
med dirigent
HVK
Kastellet
–
Livjægerne
koncert i Aastrup.
www.hjv.dk

Det var første gang Den kgl. Livgardes
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Musikkorps gav koncert
på Gl. Scene:
Flot så

det ud da scenetæppet gik til side og man så
4 Hans Fulling in memoriam
Musikkorpset i Rød Galla og skinnende mes5 HM Dronningens 40-års regeringsjubilæum
sing blæseinstrumenter. En flot kontrast til
6 Nytårsparade i Kastellet
den lyseblå baggrund med Livgardens regi7 Spilleweekend 2012
mentsmærke, solen, som eneste dekoration.
9 Blå March i Helsingør
Festkoncerten kunne starte med fyldt teater,
10
Fredensborg
Slot
Tekst:
Lone Marcussen
dels af tjenstgørende gardere og ikke mindst
12
4. maj
■ Det
har 2012
været nogle interessante måneder,
af gl. gardere. Det kunne tydeligt ses på de
13
Forårets årgangsparade
venneforeningen
har været vidne til det sidste
mange garderslips og gardernåle.
16
Indvielse
af HD
Københavns
nye domicil
Kaserne forlod Prinsen kongelogen
halve
år. I marts
havde
vi en rundvisning
på på Svanemøllens
På et tidspunkt
17
Nyt fra Livgardens
Tambourkorps
Rosenborg
Slot under kyndig
ledelse af Niels
for senere at dukke op på scenen og indtage
18
Festmusik
Knud
Liebgott, der med sit vid kunne levendedirigent podiet som Musikkorpsets dirigent
19
Livgardens
Musikkorps
Venner
gøre
livet på Rosenborg
i tiden
efter dets opføMartin Nagashima Toft, frivilligt havde for19
Nye
relse.
Vimedlemmer
kunne bl.a. høre om hvordan musiladt. Prins Henrik svang taktstokken til Ballakerne måtte spille i en underetage, hvorefter
de for en soldat og Den kgl. Livgardes Musikmusikken blev ledt op gennem huller i gulvet
korps fulgte opmærksomt dirigenten. Efter
til de spisende gæster under kongens forsæde.
publikums og Dronningens reaktioner var der
Vi fik en god overraskelse, da vi kom op i
fuld tilfredshed.
Blå March i Helsingør
Riddersalen, hvor Utrilla Gudiksen
Endnu en overraskelse: Den kgl. LivgarTambourforeningen,
garderforeningen
for Helsin- des Musikkorps kan også synge – endog fler(Piccolofløjte)
og Jeppe
Tom-Petersen (Esgør og fra
omegn
og de nyudklækkede
klarinet)
Musikkorpset
spillede forgardere
os. En mar- stemmigt. Det fik vi en prøve på sammen med
cherede
gennem
Helsingør
som optakt
9 Dissing i Rosalina – og orkestrets tromhelt
igennem
vellykket
oplevelse
for de til
ca.Blå
50 Fest Poul
medlemmer af foreningen, der var mødt op.
peter bragte os i Latinamerikansk stemning.
I begyndelsen af maj kom der pludselig
Musiker i musikkorpset David Palmpuist havinvitation til en koncert med Den Kongelig
de komponeret ” 40 år for Danmark” tilegnet
Livgardes Messingensemble i Riddersalen på
H.M. Dronning Margrethe. Det orkester har
Rosenborg Slot. Et EU arrangement, hvor der
verdensklasse.
var mulighed for at et begrænset antal af venDen 27. juni skulle Den Kongelige Livneforeningens medlemmer kunne komme
gardes Musikkorps give koncert på Kastellet. I
med. Koncerten blev indledt med at to fra
den forbindelse fik venneforeningens medlemmusikkorpset blæste på lur, hvorefter der blev
mer en rundvisning af to meget kompetente og
fremført musik fra Christian den 4. hof. Fra
morsomme guider. En meget stor oplevelse.
Elverhøj og videre frem mod nyere musik af
Derefter spillede Musikkorpset koncert på
Grieg og Lumbye.
kirkepladsen hvor mange var mødt op.
Det kgl. Teater var torsdag 24. maj 2012
Dette er blot nogle af de oplevelser medrammen om en festkoncert i anledning af
lemmerne af Livgardens Musikkorps venneDronnings Margrethes 40 års regentjubilæum.
forening har haft mulighed for at deltage i blot
Den kgl. Livgarde stod for arrangementet.
ved at være medlem af vores forening. Jeg
Udover Livgardens Musikkorps under ledelse
undres over at ikke alle nuværende og tidligeaf Martin Nagashima Toft, medvirkede Det
re gardere er medlem. Et kontingent på 100 kr.
kgl. Operakor, Poul Dissing, Fru H´s Danseinpr. år er ikke nogen formue for alle disse oplestitut, Susanne Elmark, Gert Henning Jensen,
velser. Du kan se mere om venneforeningen
Pivot Dance Company, Nicolaj Bentzon, Raspå www.dklm.dk.
mus Seebach, Daniel Davidsen og Den kgl.
Hans Fulling in memoriam
Livgardes Tamburkorps.
4 Foto: Ole Haupt Fotografi
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