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AKTIVE

medlemmer spiller i

Hjemmeværnets Tambourkorps
København

medlemmer. Det er vi i bestyrelsen meget
glade for, så er der flere hænder til arbejdet. Efterfølgende var der hyggeligt samvær i musikermessen.
4 Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul 2012
5 National Flagdag på Frederiksberg
Koncert på Rosenborg
7 Kastelskoncert med Tappenstreg
I september fik vennerne sammen med
8 Jægerspris Skyde– og Øvelsesterræn 130 års
jubilæum
forhenværende
medlemmer af musikkorp10 Kastellet
i København
Tekst:
Lone Marcussen,
set og pårørende en indbydelse til koncert
11 Totalforsvarets dag i Kastellet
bestyrelsesformand
på Rosenborg slot. Efter en god koncert
13Livgardens
Blå Festlig Musikkorps
Dag i Helsingør
blev der grillet pølser og serveret lidt at
■
Venner har haft
15 Årets
sidste
undervisningsaften
drikke i haven ved sergentmessen. Det var
et
par fine
arrangementer
i sommerens
16 Nyt fra Livgardens Tambourkorps
musikkorpsets orkesterchef Eric Enstrøm,
løb.
17 Musikkorpset
der stod for arrangementet.
Fremmødet tili Cahors
rundvisningen på Ka19 Livgardens
Musikkorps
Venner
I november måned har musikkorpset
stellet
var så stort
at vi fik to
guider, for at
indspille ny CD med Povl Dissing. Det
alle kunne få udbytte af turen. De to
bliver meget spændende at høre resultatet.
guider, den ene var medlem af vor forDen nærmeste fremtid vil byde på juening, fortalte levende og spændende om
lekoncert i Holmens kirke den 29. novemKastellets historie og til sidst måtte vi
ber kl. 19.30 og lørdag den 12. januar
skynde os for også at nå koncerten. Efter
2013 har vi vores specielle nytårskoncert.
en vellykket koncert bød Kastellets komKun for medlemmer.
mandant major Jørgen Kold på en sandVi planlægger i foråret, marts måned,
wich og noget at drikke. Her var der god
en venneaften på Frederiksberg slot med
mulighed for at tale med musikerne og de
basunist Flemming Welander.
andre fremmødte venner.
Hermed ønskes alle en god jul og et
Slut
august
havde
vi
så
generalforsam130 års jubilæum i Jægerspris
godt nytår med mange musikalske opleling.
Livgardens
messingensemble
underDer blev musiceret ved jubilævelser. ●
holdt inden
generalforsamlingen.
13
um selve
i Jægersprislejren.
Fremmødet var ikke stort, men vi fik vedtaget en udvidelse af bestyrelsen med to
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Musikkorpsets venner
på succesfuld rundtur i
Kastellet med efterfølgende koncert.

Se hjemmesiden for flere detaljer

www.tambourkorpskoebenhavn.dk
eller kontakt
LE/LT Ole Greve Madsen
Bogøvej 9, Vor Frue, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 37 27 37 – 60 67 27 37
Mail: ogm@vip.cybercity.dk

Totalforsvarets dag
Tambourerne underholdt på kirkepladsen i
Kastellet i København i
anledning af udstilling
11 om Totalforsvaret.
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Bestyrelsen
ønskerTambourkorps
alle
Nyt
fra Livgardens
en glædelig jul 2012

Tekst: Seniorsergent Morten Stig Thurø,
Tambourmajor og leder af Livgardens
Tambourkorps
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igen fremhæve
deltaget i mange
■
Hvis
noget begivenspecielt
heder,
undervisningsaftnerfra
åretmest
2012fylder
er detdog
først
og fremmest prine på de
Livgardens
Kaserne
i Gothersgade,
mært
musikalske
indslag
vi har haft
hvor hr.
Niels Henkel
gør sig store
anstren-i
med
Livgardens
Musikkorps,
koncerten
gelser for
at få samspil
på både trommer
og
Tivoli
i anledning
af Majestætens
40 års
fløjter og ikke mindstog"nodeforståelse"
indeti
regeringsjubilæum
senere på året
hovedet på "farvel"
os, for dette
storeOberst.
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med
gere.
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virkelig føler den store udfordring det er
aften, her har familien mulighed for, at være
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forKastellets
et stort publikum
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med.
Også
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med professionelle
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dag, hvor
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og gardere blev
fantastisk
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glæder
sig til modtaget.
aftenfesten.
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på
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bud efter
os, så
På vores
instrument
siden Der
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Deltag
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hvis du
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for resultaikke
holderdisse
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tet. Mens
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til alle,det
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for
indføre
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undervejs
men nu
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korps
og HJV TBK
for deltagelse
i unamerikaner
Skip KH
Healy
"Healy Flute
dervisningen.
Company", at producere et fantastisk inEn meget stor tak til de firmaer og enstrument
til der
vores
keltpersoner,
har dygtige
støttet osfløjtespillere.
i år, også pr.
Der
bliver
selvfølgelig
en overgang
før
breve og mail. I, vore venner,
foreningens
denne
fløjte
kommer
på
"gaden"
men
jamedlemmer og jeres familier ønskes en glænuar
2013
i vagtparade sæsonen
delig jul
og etaltså
godt nytår.
skulle den "spille". Fløjten er håndbygget,
har en fantastisk
klang
er svær2012
at spille på,
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december
den sætter store
krav
tambouren både
Erik
M. til
Ley
intonation og grebsmæssig
Formand en spændende
udfordring vores fløjtespillere igennem
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Musikkorpset
i Cahors
National Flagdag
på Frederiksberg

strument).

Derudover har der jo som sædvanligt været
deltagelse
af korpset ved talrige paraNye
medlemmer
der,
statsråd,
audiens,tilGFjubilæer
samt
Vi byder
velkommen
alle nye
medlemen
masse
arrangementer
for
et
bredere
mer og håber, at jeres medlemskab må
publikum
vi spillede
bla.
blive til glæde
for både
jer til
selvDansk
og for-Trav
Derby.
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Rigtig god jul og godt nytår.

Bestyrelsen

APR 12 Daniel
MedOliver
venligHolm
hilsenKristensen
Rolighedsvej 19, 8240 Aarhus
M.S.Thurø
APR 12 VaeisSeniorsergent
Omar
Leder af Livgardens
tambourkorps
Skalbjergvej
27, 5230 Odense
N
APR 12 Christian G. Brofelde
Ebbesensvej 23, 8641 Sorring
APR 12 Dan Philosof
Pramstedvej 28, 6800 Varde
APR 12 Frederik Kroer Jensen
Rantzausgade 45, 3. th, 9000 Aalborg

Tekst & foto: Niels Justin Olander Larsen
■
Den Katrine
5. september
2012 afholdtes
landet
Tekst:
Kielland-Brandt,
fløjtenist
over den fjerde Nationale Flagdag, på
■ På Regentparrets
Muhvilken
vi hædrer opfordring
de danskerejste
soldaters
sikkorpset
Cahors i årSydfrankrig
auindsats i dettilforgangne
og mindes idem,
gust er
forfaldet
at give
en række koncerter,
som
i international
tjeneste. finansieret
af en velvillig Erling
fond. Med
dirigenten
Seniortambour
Skovdal
fra
Andreas
Hanson og Den
sopranen
Louise LivFriTambourforeningen
Kongelige
bo drogindledte
vi forventningsfulde
garde
med at spilleafsted.
Livgardens
I Frankrig var der hedebølge, og det
Festsignal.
var »På
absurd
varmt at spille
uldne være
røde
Frederiksberg
vili den
vi gerne
og blå
På Chateau
Cayx var
med
til uniform.
at anerkende,
fejre og de
formidle
det
der orkesterprøve
fuld sol om
dagen poog
arbejde,
som voresi udsendte
soldater,
koncert om sygeplejersker
aftenen. 500 begejstrede
litibetjente,
og andre gæildster overværede
Prinsen
sjæle
har ydet - ogkoncerten,
fortsat yderog
- i verdens
dirigerede selv første
og fik
brændpunkter,«
skrevekstranummer
borgmester Jørgen
en nykomponeret
march i gave. Efter konGlenthøj
i programmet.
certen var der middag med dejlig vin i
Frederiksbergs
slotsgården for os. Vi havde en meget fin
dag og aften på Chateau de Cayx. Næste
veteranpolitik
derårstor
koncert
i katedralen
Idag
majvar
sidste
vedtog
Frederiksberg
Kom-i
Cahors,
også
forkommune
500 publikummer,
mune som
den her
første
i Danmark
sin egen veteranpolitik. Frederiksberg
Kommunes veteranpolitik skal sikre, at
lokale veteraner og deres pårørende får

den bedst mulige støtte og hjælp fra kommunen.
samt
udendørs koncert i Parc Tassart i
Synliggørelse og anerkendelse af nuCahors.
værende og tidligere udsendte er et af tiltagene, og her indgår markeringen af den
Rosenborgs
riddersal
nationale flagdag som
en naturlig del.
- varBorgmester
rammen omJørgen
tre september-koncerter.
Glenthøj åbnede
Første
koncert
var til ære for Rosenborgflagdagen
på Frederiksberg.
samlingens
direktør, Niels-Knud
Liebgott,
»Kære veteraner,
kære pårørende,
kæder
fyldte 5.
70september!
år. Direktør
Liebgott
har
re gæster,
Hele
Danmarks
gennem
mange
været
gæstfri
flagdag, og
nok år
også
den den
dag på
hele vært
året,
for
på Rosenborg
og har
gavder Livgarden
rummer flest
modsatrettede
følelser.
mildt
ud af
sin viden
fortællekunst.
Dagenøst
i dag
byder
på festogog
glæde. Den
To
solister
fra egne og
rækker,
Per Majland
maner
til eftertanke
refleksion.
Og den
og
Thomas
Lund
Jensen, tryllede med
rummer
vemod
og sorg«.
smuk
klarinetmusik.
varikke
Martin
»Det
er vigtigt forDirigent
os, at det
kun
Nagashima
Toft, konferenciers
var noget
orkeer på den officielle
flagdag, vi gør
sterchef
Enstrøm. Anden
koncert
ekstra forEric
veteranerne.
Vi er en
af devar
få
til
ære for Livgardens
venner
støtter og
kommuner
i landet, der
har enogveteranpotredje
koncert
var for særlig
Musikkorpsets
litik, og
som tilbyder
hjælp til famivetelier,
venneforening
og pensionerede
musi-i
ranerne.
Det gør vi fordi,
det er indsatsen
kere.
hverdagen, der er vigtigst.«
Borgmester Jørgen Glenthøj overlod
herefter talerstolen til oberst Eigil Schjønning, der er chef på Hærens Officersskole.

Seniortambourerne på Frederiksberg rådhusplads—med Slagtøj Centret i baggrunden.

Livgardens
Historiske Samling

Livgardens Kaserne
Samlingen er åben for offentligheden
lørdage og søndage fra kl. 11.30 til 15.00
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melt,
historisk ellervarudviklet
genne årI Kulturværftet
Garderforeningen
hundreder
– såog
durOmegn
det ikke
og ved
skal en
skiftes
for Helsingør
vært
forud
med en anden måde at gøre det på. Og
friskning.
hvisSenere
korpsånden,
sammenhængskraften
marcherede
garderne tilbage og
til
identiteten,
ja måske
ligefrem
effektiviteKronborg Slot,
hvor de
afsluttede
i indre
ten,
samtidig forsvinder, så er det faktisk
borggård.
ligeDagen
meget.«
kulminerede med »Blå Fest« på
»Jeg har
i løbet af 2010
i alt fem gange
Comwell
Borupgaard
i Snekkersten.
●
været ude med dødsbudskabet til en familie, hvor jeg desværre måtte fortælle dem,
at deres søn ikke kom hjem igen. Det er de
alvorligste, men vigtigste dage i mit liv. I
Paraden marcherer gennem Helsingørs
de timer, jeg har tilbragt med de familier,
gader.
Børn trak rundt med mor og far, prøvede
har vi ofte talt om den faldne soldat, hans
bjørneskindshuer, rørte ved geværer og
opvækst og hans soldaterliv. Jeg har hver
mand,
og
som
gardere,
der
skal
I
vide,
at
I
sad i militære køretøjer.
gang kunnet fortælle de familier, at det
er rollemodeller for en stor gruppe af unge
udstyr, den taktik og den uddannelse, demennesker, det kan I godt være stolte af,«
Tale med
kant Johannes Hecht- res søn havde fået, var blandt det bedste,
sagde
borgmester
man kunne få. Vigtigst var dog, at jeg
Nielsen.
»I fællesskab skal vi fejre de udsendte og
kunne fortælle dem, at deres søn var bleden forskel, de har gjort. De påtog sig
vet ført af de allerbedste, men at tab desopgaven, også selvom den gennemføres
værre forekommer – også for de bedste.
langt væk fra hjemmet, selvom det tit sker
Jegafvil
gerne fortsat
kunnepåståKronborg.
inde for
under dårlige forhold,
og selvom det
Seniortambourerne
påofte
højre fløj
garderne
i slotsgården
dette,« sagde oberst Eigil Schønning, chef
også er ganske farligt. Det nye mindesfor Hærens Officersskole.
mærke på Kastellet, de mange navne, taler
deres tydelige sprog.«
Liv på Rådhuspladsen
»Hærens kolossale udvikling har kun
kunnet lade sig gøre, fordi vi råder over
Formand for Veteranhjemmet Lars Boe
dygtige og selvstændige soldater, og fordi
Nielsen præsenterede herefter Rådhusvores officersuddannelse og dermed vores
pladsens mange tilbud.
officerskorps er noget helt særligt, ja, forRådhuspladsen er fyldt godt op med
mentlig verdens bedste.«
gamle venner, der mødte hinanden med
»Intet andet land har i den grad kunnet
varmehåndtryk og store knus. Børn, der
forlade sig på, at enhederne kunne løse
trak rundt med mor og far og prøvede
opgaven, når de ankom til kampzonen,
bjørneskindshuer, rørte ved geværer og
selvom situationen ofte skifter fuldstænsad i militære køretøjer og det opstillede
dig karakter fra hold til hold. Det har taget
F16 fly.
299 år at bygge hærens systematiske offiI Forsvarets store udstillingsvogn
cersuddannelse op, og den har siden 1869
»Check Point One« kørte kortfilmen
haft sit udgangspunkt på Frederiksberg
»Danmark i Afghanistan« kontinuerligt.
Slot.«
Publikum kunne besøge Forsvarets
»Og hvorfor er jeg så ikke ubetinget
Sundhedstjeneste i et sanitetstelt og se en
tilfreds i dag?«
pansret »Piranha« ambulance demonstre»Det virker som om, vi har en statsadret, ligesom man kunne komme tæt på en
ministration og en regering, der som udaf flyvevåbnets F-16 jagere og se Søværgangspunkt mener, at hvis noget er gamnets Jubilæumsudstilling.
6
14
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Kastelskoncert med
Årets sidste undervisningsaften
Tappenstreg

Der var informationsstande om Dansk
Flygtningehjælp i anledning af »Verdens
flygtninge – Frederiksberg 2012« med
udstilling om børn i DR Congo.
Der var stande om Hærens Officersskole, beredskabsforbundet og hjemmeværnet.
Den Kongelige Livgarde var repræsenteret med I og II panserbataljon samt
De Danske Garderforeninger. Endvidere
underholdt seniortambourer fra Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde med
et musikalsk indslag.
Man kunne møde repræsentanter for
Danske Soldater- og Marineforeningers
Fællesråd, Danske Soldaterforeningers
Landsråd, De Danske Forsvarsbrødre,
Folk & Forsvar og Københavns Soldaterforeningers Samvirke i soldaterforeningsteltet.
Tekst & foto: Niels Justin Olander Larsen
Veteranhjemmet
Frederiksberg
■ Aktive
medlemmer afpåTambourforeninhavde
flyttet
dagligstuen
til Rådhuspladgen Den
Kongelige
Livgarde
er enkadresen,
så publikum kunne
få en snak Kømed
ret i Hjemmeværnets
Tambourkorps
veteraner
over
kopaf kaffe
i Veteranbenhavn, der
er en del
Hærhjemmehjemmets
stand.Kastellet
De mere– erfarne
mødre
værnskompagni
Livjægerne.
var
her også.optræder
De kunne
fortælle
om sønIndimellem
vi også
i Livgardener
og døtre, der har været
udsendt
eller
og Garderforeningsregi.
De fleste
af os
er
Afghanistan
Sydsudan - Tamlige nu.
hari gjort
tjenesteeller
ved Livgardens
Senere mens
underholdt
Kvindelige
bourkorps,
andre har
en fortid iMarien
neres
Musikkorps.
bygarde.
Om aftenen var borgmester Jørgen
Glenthøj vært ved en reception for veteraner med bopæl på Frederiksberg.
DerHerefter
hygges med
gløgg
ogbegynde
æbleskiver
efkunne
festen
i Fredeter
endt undervisning.
riksberg
Rådhushal, hvor der var koncert
med »Veteranerne«, som spillede de største
hits med Shu-bi-dua. »Veteranerne« tæller
tre af de »gamle« Shubber og spillede i
2010 flere koncerter for vores udsendte
soldater i Afghanistan. ●

Retræten blæses fra tårnet i kongeporten.
Tekst & foto: Niels Justin Olander Larsen
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Blå Festlig dag i Helsingør

Hold AUG 12 markerede afslutningen på tre måneders
intensiv uddannelse i Den Kongelige Livgarde

Senere om formiddagen underholdte
Hjemmeværnets Tambourkorps København med endnu en standkoncert, inden de
marcherede gennem lejren til frokost i
Messen.
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hjerte- lungebuldrende
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så deGardelå en
I »Museumsgaden«
udstillede
en stor bunke. Veteran
DerefterPanser
demonstrerede
husarregimentets
og Køreberedskabet en
af deres
tøjsforening.
Man
kunnenye
ogsåredningshelibesøge Tokoptere af typen AW101
med
kaldenavnet
talforsvarsregion
Sjællands
historiske
ud»Merlin«. Det var noget, som tiltrak publivalg.
kums
og ikke mindstTambourkorps
tambourernes inteHjemmeværnets
Køresse.
benhavn
rundede dagen af med en
»Tappenstreg«,
hvorefter
Erling
Skarpskydning
påtambour
private
Skovdal blæste »Retræte« fra tårnet i
jorder
Kongeporten.
I dagens
anledning
var arrangement
der mulighedgentafor at
Det store
og flotte
komme
ind
og
se
belægningsstuer,
motiges måske i 2013, det er i alt fald planlagt,
onslokale
og
de
gamle
staldbygninger.
at det skal forsætte Det var virkelig rartDet
at
var ensammen
selvguidet
turweekend
med plancher
og
være
en hel
med stunvideoindslag
omsjov.
Jægersprislejrens
histoder
til hygge og
●
rie.
Jægerspris Skyde- og Øvelsesterræn
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Herred.
Den første skydning fandt sted 16.
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Beboerne fik en vis godtgørelse for at
stille deres marker til rådighed i de 14
dage, som skydningerne normalt varede i
de første år.

Tambourkorpset trak en kilometerlang bilkø efter sig på turen gennem Jægerspris, inden
der blev drejet ind på Jægersprislejrens område
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Kastellet i København

Kommandanten i Kastellet bød velkommen til Kastellets 348-års fødselsdag
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Det smukke gamle fæstningsanlæg, som
blev bygget færdigt i årene 1662-1664, er
en af Københavns store turistmagneter.
Det er dog ikke kun et museum, Kastellet
huser også Forsvarets Bibliotek, Forsvarets Efterretningstjeneste og Hjemmeværnskommandoen.
På fødselsdagen søndag den 28. oktober 2012 bød kommandanten i Kastellet,
major Jørgen Kold, på et væld af gode
oplevelser.
Lidt før middag marcherede Hjemmeværnets Tambourkorps København op på
Grevens Bastion, hvor de gav en lille koncert på volden. Den officielle åbning skete
med »Dansk Løsen«, som Artillerigruppen i Hærhjemmeværnskompagni Kastellet – Livjægerne stod for. På samme tid
indledte Den Kongelige Livgarde vagtafløsningen i Kastellet.
Sjællandske Historiske Artillerie og
Feltcorps havde slået lejr ved Kirkepladsen. De saluterede også med deres kanon
flere gange i løbet af dagen. En kone stod
i røg og damp og bagte de dejligste pandekager over åben ild mens mændene marcherede rundt i gaderne i deres gamle uni-

former anført af to trommeslagere, hvoraf
den ene også spillede signalhorn, og det
gjorde han vældig flot. De viste også,
hvordan man skyder med forladegevær
oppe ved Kastelsmøllen.
Kantinen bød på den traditionelle
»Kastelsgryde«, og »Café Gl. Varmecentral« serverede kaffe og kage.
I løbet af dagen kunne gæsterne nyde
musikken fra en række militære orkestre.
Hjemmeværnets Musikkorps Aarhus, Flyverhjemmeværnets Musikkorps Kolding
og 8. Regiments Musikkorps gav alle koncert på Kirkepladsen, og Hjemmeværnets
Tambourkorps musicerede rundt i gaderne.
I Kastelskirken var der koncert med
Hjemmeværnets Musikkorps København,
ligesom man også her kunne nyde en Korkoncert med 1. Regiment, Danske Livregiments Soldaterforenings Sangkor.
Publikum kunne få en guidet rundvisning i Kastellet og besøge de mange forskellige udstillinger. Forsvarets Bibliotek,
Hjemmeværnet, De Blå Baretter, Kastelsmøllen, Ryes Våbensamling, Foreningerne Kastellets Venners Historiske Samling
og Vaabenhistorisk Selskab udstillede i
»Bageriet«. Krudttårnsfængslet var åbent,
Livjægermuseet, Kastellets Historiske
Samling og 1. Regiment, Danske Livregiments Mindestue.
Hjemmeværnets Tambourkorps København rundede dagen af med
»Tappenstreg«, hvorefter tambour Erling
Skovdal blæste »Retræte« fra tårnet i
Kongeporten. ●
Hjemmeværnets Tambourkorps København anført af NK OS Nikolaj Borch

10

Totalforsvarets Dag i Kastellet

Mange gæster lagde vejen forbi for at besøge Totalforsvarets store udstilling
Tekst og foto: Niels Justin Olander Larsen
■ Præcis klokken 10.00 åbnede udstillingen med kanonsalut. Chefen for Totalforsvarsregionen Sjælland, oberst Frank Lissner, bød velkommen til publikum og alle
udstillerne fra hjemmeværnet og det øvrige beredskab, i daglig tale kaldet Totalforsvaret.
Udenfor voldene tiltrak en Leopardkampvogn og en pansret mandskabsvogn
(PMV) publikums opmærksomhed, især
børnene viste vældig interesse for disse
store krigsmaskiner. For såvel børn som
voksne gæster var der mange muligheder
for at pille, røre og kravle ind i eller op,
ligesom man kunne tale med personellet
ved de mange stande og køretøjer.
Hjemmeværnets motoriserede overvågning var der. Københavns Brandvæsen
viste deres pionervogn. Ved Falck kunne
man være røgdykker for en dag og se deres nye søbrandudstyr. Det var også muligt at komme ud og sejle med Marinehjemmeværnets shuttle-service til Toldboden. Forsvarets Bibliotek havde åbent.
Politiet og Hjemmeværnets Politikompagnier var til stede, ligesom Hjemmeværnets
ammunitionsryddere demonstrerede deres
materiel.

Musik på kirkepladsen

På Kirkepladsen gav Hjemmeværnets Musikkorps København og Beredskabsforbundets Musikkorps koncerter.
Sammen med Hjemmeværnets Tambourkorps København indledte Eksercits
Kommando Sjælland en opvisning i geværeksercits. Herefter optrådte Hjemmeværnets Tambourkorps København. Denne
standkoncert var samtidig årets musikprøve

Hjemmeværnets Tambourkorps København optræder på kirkepladsen sammen
med Eksercits Kommando Sjælland
overvåget af Arne Christensen og Erik Petersen fra Hjemmeværnets Musiktilsyn.
Hjemmeværnets Tambourkorps København og Eksercits Kommando Sjælland
mødtes første gang til fælles øvelse den 12.
september i år.
Senere var der koncert med Hjemmeværnets Musikkorps Roskilde .

Publikum blev inddraget i de
mange aktiviteter
En lægehelikopter fra »Helicopter Emergency Medical Service« kom pludselig
brølende ind over Kastellet og landede i
Prinsessens Bastion, hvor den omgående
tiltrak sig mange gæsters opmærksomhed.
Tæt herved var der en stand med De
Blå Baretter. Her kunne man få lejlighed
til at komme ned i deres store bunker, der
ligger lidt diskret på området.
I det store telt, hvor Hjemmeværnets
Særlig Støtte og Rekognosceringskompagni (SSR) holdt til, kunne man både
kigge nærmere på deres udstyr og møde
instruktørerne fra de nye programmer
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lejrenmed
og »Blå
dens
dag denbenyttede
17. november
udstrakte
områder
hver
sommer.
GardehuMarch« i Helsingør, hvor garderne skabte
sarforeningen
for Frederikssund
og Omen festlig stemning
i bybilledet anført
af
egn
var
da
også
repræsenteret
ved
dette
Hjemmeværnets Tambourkorps Købenjubilæum,
hvor de fortalte om
aktihavn og Garderforeningen
for deres
Helsingør
viteter.
og Omegn med deres fane.
Hovedlejrens
murstensbygninger
blev
Marchen begyndte
omkring middagsfærdigbygget
af tyskerne
under garderne
2. Vertid ved Kronborg
Slot, hvorfra
denskrig,
da ad
derAllégade,
blev skrevet
et sørgeligt
marcherede
Havnegade
og
kapitel
i
lejrens
historie,
fordi
denaf blev
Jernbanegade, hvorefter de drejede
ved
brugt
til internering
af danske
og
Svingelport
og fortsatte
ad soldater
Stengade,
politiet
efter
29.
august
1943.
Senere
blev
Bjerggade og Kronborgvej til Kulturværflejren
tet. anvendt som flygtninge- og krigsfangelejr
for blandt
russiske krigsPå pladsen
foranandre
Kulturværftet
bød
fanger.
byens borgmester, Johannes HechtI perioden
efter til
2. det
Verdenskrig
har
Nielsen,
velkommen
nye hold garforskellige
myndigheder og enheder haft
dere.

garnison i lejren, blandt andre en FNafdeling, så De Blå Baretter var også repræsenteret med en informationsstand.
Borgmesteren sagde, at garderne var
Jægersprislejren
i dag
den levende fortælling om Holger Danske,

Jægersprislejren
har udvikletunder
sig iKrontakt
som sidder i kasematterne
med
tidens
behov
for
øvelsesog
sikkerborg. Sagnet fortæller, at "når Danmark
hedsløsninger
og civil
karakter.
stander i våde,af
såmilitær
vil Holger
Danske
vågne
Lejren
terrænet
benyttes
flittigt
af
op til
dåd",og
at når
Danmark
kommer
i nød,
enheder
til
uddannelse
af
soldater
i
den
så vil Holger Danske vågne op og hjælpe.
grundlæggende
uddannelse,
og måneder
den ud»Det er jer, der
de næste fire
dannelse
soldater
skal Dronningen,
gennemføre, og
inden
skal
stå vagt
omkring
det
de
udsendes
i
internationale
missioner.
er jer, der bagefter skal tage stilling til, om
af skydeanlæg
ikke
I vilUdviklingen
ud i det civile
igen eller står
fortsætte
stille.
I
dag
stilles
der
krav
om,
at
soldaterkarrieren i militæret. Og som mange af
ne, specielt
dem ii årgangene
international
jeres
kammerater
før tjeneste,
jer måkan løse
opgaver
som eri verdens
orienteretbrændi retske,
vælge
en tjeneste
ning
af
kamp
på
korte
afstande,
især
i bypunkter og kæmpe for fred og menneskelimiljøer.
Derfor
er
de
nyeste
skydebaner
ge værdier. Som gardere er I uddannet til
opbygget
mange ogforskellige
slags
at
forsvaremed
kongeriget
danske interesmål,
som
hele
tiden
kan
ændres,
således
at
ser. Og I skal vide, at vi er taknemmelige
skytten
tvinges
til
at
træffe
hurtige
beslutfor garderne og hele den danske hærs indninger,
inden der skydes.
Denne
sats
i Afghanistan
og andre
stedertræning
i verer
meget
vigtig
i
forhold
til
de
situationer
den, hvor I gør en forskel.«
og stressede
miljøer,
som især deerinterna»Man siger
jo, at rekruttiden
stadiet
tionalt udsendte
styrker
udsættes
●
mellem
det at være
dreng
og detfor.
at blive
9
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I Kulturværftet
Garderforeningen
melt,
historisk ellervarudviklet
genne årfor
Helsingør
vært
forhundreder
– såog
durOmegn
det ikke
og ved
skal en
skiftes
friskning.
ud med en anden måde at gøre det på. Og
marcherede
garderne tilbage og
til
hvisSenere
korpsånden,
sammenhængskraften
Kronborg
hvor de
afsluttede
i indre
identiteten,Slot,
ja måske
ligefrem
effektiviteborggård.
ten, samtidig forsvinder, så er det faktisk
kulminerede med »Blå Fest« på
ligeDagen
meget.«
Comwell
Borupgaard
i Snekkersten.
●
»Jeg har
i løbet af 2010
i alt fem gange
været ude med dødsbudskabet til en familie, hvor jeg desværre måtte fortælle dem,
at deres søn ikke kom hjem igen. Det er de
alvorligste, men vigtigste dage i mit liv. I
Paraden marcherer gennem Helsingørs
de timer, jeg har tilbragt med de familier,
gader.
Børn trak rundt med mor og far, prøvede
har vi ofte talt om den faldne soldat, hans
bjørneskindshuer, rørte ved geværer og
mand,
og
som
gardere,
der
skal
I
vide,
at
I
opvækst og hans soldaterliv. Jeg har hver
sad i militære køretøjer.
er rollemodeller for en stor gruppe af unge
gang kunnet fortælle de familier, at det
mennesker, det kan I godt være stolte af,«
udstyr, den taktik og den uddannelse, deTale med
kant Johannes Hecht- res søn havde fået, var blandt det bedste,
sagde
borgmester
Nielsen.
man kunne få. Vigtigst var dog, at jeg
»I fællesskab skal vi fejre de udsendte og
kunne fortælle dem, at deres søn var bleden forskel, de har gjort. De påtog sig
vet ført af de allerbedste, men at tab desopgaven, også selvom den gennemføres
værre forekommer – også for de bedste.
langt væk fra hjemmet, selvom det tit sker
Jegafvil
gerne fortsat
kunnepåståKronborg.
inde for
under dårlige forhold,
og selvom det
Seniortambourerne
påofte
højre fløj
garderne
i slotsgården
dette,« sagde oberst Eigil Schønning, chef
også er ganske farligt. Det nye mindesfor Hærens Officersskole.
mærke på Kastellet, de mange navne, taler
deres tydelige sprog.«
Liv på Rådhuspladsen
»Hærens kolossale udvikling har kun
kunnet lade sig gøre, fordi vi råder over
Formand for Veteranhjemmet Lars Boe
dygtige og selvstændige soldater, og fordi
Nielsen præsenterede herefter Rådhusvores officersuddannelse og dermed vores
pladsens mange tilbud.
officerskorps er noget helt særligt, ja, forRådhuspladsen er fyldt godt op med
mentlig verdens bedste.«
gamle venner, der mødte hinanden med
»Intet andet land har i den grad kunnet
varmehåndtryk og store knus. Børn, der
forlade sig på, at enhederne kunne løse
trak rundt med mor og far og prøvede
opgaven, når de ankom til kampzonen,
bjørneskindshuer, rørte ved geværer og
selvom situationen ofte skifter fuldstænsad i militære køretøjer og det opstillede
dig karakter fra hold til hold. Det har taget
F16 fly.
299 år at bygge hærens systematiske offiI Forsvarets store udstillingsvogn
cersuddannelse op, og den har siden 1869
»Check Point One« kørte kortfilmen
haft sit udgangspunkt på Frederiksberg
»Danmark i Afghanistan« kontinuerligt.
Slot.«
Publikum kunne besøge Forsvarets
»Og hvorfor er jeg så ikke ubetinget
Sundhedstjeneste i et sanitetstelt og se en
tilfreds i dag?«
pansret »Piranha« ambulance demonstre»Det virker som om, vi har en statsadret, ligesom man kunne komme tæt på en
ministration og en regering, der som udaf flyvevåbnets F-16 jagere og se Søværgangspunkt mener, at hvis noget er gamnets Jubilæumsudstilling.
14
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Kastelskoncert med
Årets sidste undervisningsaften
Tappenstreg

Der var informationsstande om Dansk
Flygtningehjælp i anledning af »Verdens
flygtninge – Frederiksberg 2012« med
udstilling om børn i DR Congo.
Der var stande om Hærens Officersskole, beredskabsforbundet og hjemmeværnet.
Den Kongelige Livgarde var repræsenteret med I og II panserbataljon samt
De Danske Garderforeninger. Endvidere
underholdt seniortambourer fra Tambourforeningen Den Kongelige Livgarde med
et musikalsk indslag.
Man kunne møde repræsentanter for
Danske Soldater- og Marineforeningers
Fællesråd, Danske Soldaterforeningers
Landsråd, De Danske Forsvarsbrødre,
Folk & Forsvar og Københavns Soldaterforeningers Samvirke i soldaterforeningsteltet.
Tekst & foto: Niels Justin Olander Larsen
Veteranhjemmet
Frederiksberg
■ Aktive
medlemmer afpåTambourforeninhavde
flyttet
dagligstuen
til Rådhuspladgen Den
Kongelige
Livgarde
er enkadresen,
så publikum kunne
få en snak Kømed
ret i Hjemmeværnets
Tambourkorps
veteraner
over
kopaf kaffe
i Veteranbenhavn, der
er en del
Hærhjemmehjemmets
stand.Kastellet
De mere– erfarne
mødre
værnskompagni
Livjægerne.
var
her også.optræder
De kunne
fortælle
om sønIndimellem
vi også
i Livgardener
og døtre, der har været
udsendt
eller
og Garderforeningsregi.
De fleste
af os
er
Afghanistan
Sydsudan - Tamlige nu.
hari gjort
tjenesteeller
ved Livgardens
Senere mens
underholdt
Kvindelige
bourkorps,
andre har
en fortid iMarien
neres
Musikkorps.
bygarde.
Om aftenen var borgmester Jørgen
Glenthøj vært ved en reception for veteraner med bopæl på Frederiksberg.
DerHerefter
hygges med
gløgg
ogbegynde
æbleskiver
efkunne
festen
i Fredeter
endt undervisning.
riksberg
Rådhushal, hvor der var koncert
med »Veteranerne«, som spillede de største
hits med Shu-bi-dua. »Veteranerne« tæller
tre af de »gamle« Shubber og spillede i
2010 flere koncerter for vores udsendte
soldater i Afghanistan. ●

Retræten blæses fra tårnet i kongeporten.
Tekst & foto: Niels Justin Olander Larsen
af Hjemmeværnets
Tambour■ Leder
Hver sommer
afholder Kastellet
en
korps
København,
LT
Ole
Greve
Madsen
række udendørskoncerter på Kirkepladintroducerede
vores
nye hjemmeside,
sen i den gamle
fæstning,
hvortil dersom
er
nu
ogsåadgang.
er blevet mobil.
gratis
Hjemmesiden
findes påDen
adressen
Forsvarets tre kan
musikkorps:
Konwww.tambourkorpskoebenhavn.com.
På
gelige Livgardes Musikkorps, Prinsens
jeres
smartphones
kan I se den
mobile
Musikkorps
og Slesvigske
Musikkorps
version
at ved disse
søge
spiller hvert årved
blandt andre
m.tambourkorpskoebenhavn.com.
Der
koncerter.
findes
ogsåsidste
et link
hertil nederst
på sted
den
Årets
kastelskoncert
fandt
almindelige
hjemmeside.
den 5. september 2012, da Prinsens MuUndervisningen
finder
sted på
Livgarsikkorps
spillede under
ledelse
af dirigent
dens
Kaserne
i musikstuen hver anden uge
Casper
Schreiber.
skiftevis
på mandage og
tirsdage fra klokHjemmeværnets
Tambourkorps
Køken
19.00 musicerede
– 22.00. Undervisningen
varetabenhavn
som optakt til
konges
af janitshar
Niels
Henkel,
der er
certen
og rundede
aftenen
af med
en ansat
Tapipenstregpatrulje,
DR Underholdnings
Orkestret
og inder marcherede gennem
struktør
Livgardens
Tambourkorps.
Kastelletsved
gader
til melodien
»Forgangen
Undervisningen
omfatter
også nodelære
nat vor sultne kat«. Hvorefter
tambour
og
rytmik.
Erling
Skovdal blæste »Retræte« fra tårforbindelse med undervisningen og
netIi Kongeporten.
arrangementerne
er der
også det vigtige
Kommandanten
i Kastellet,
major
sociale
islæt.
Forudsætningen
forvært
at alting
Jørgen Kold, var efterfølgende
ved
kan
fungere er,i Bibliotekshaven.
at vi har det godt●sammen,
et traktement
så denne aften bød formanden for
»Tambourforeningen« Erik M. Ley på
gløgg og æbleskiver.●
15
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Bestyrelsen
ønskerTambourkorps
alle
Nyt fra Livgardens
en glædelig jul 2012
Tekst: Seniorsergent Morten Stig Thurø,
Tambourmajor og leder af Livgardens
Tambourkorps
■ Tak for året, der nu rinder ud. Vi har igennem
dettejegår skal
igen fremhæve
deltaget i mange
■ Hvis
noget begivenspecielt
heder,
undervisningsaftnerfra åretmest
2012fylder
er detdog
først
og fremmest prine
på de
Livgardens
Kaserne
i Gothersgade,
mært
musikalske
indslag
vi har haft
hvor
Niels Henkel
gør sig store
anstren-i
med hr.
Livgardens
Musikkorps,
koncerten
gelser
at få samspil
på både trommer
og
Tivoli for
i anledning
af Majestætens
40 års
fløjter
og ikke mindstog"nodeforståelse"
indeti
regeringsjubilæum
senere på året
hovedet
på "farvel"
os, for dette
storeOberst.
arbejde kunne
musikalsk
til vores
vi
nogle
aftner
gerne
have
været
flereerdeltaDet er en stor oplevelse at vi i dag
med
gere.
ikke mindst for vores unge tambourer, der
Fakkeloptoget i Fredensborg er en god
virkelig
føler den store udfordring det er
aften, her har familien mulighed for, at være
at
spille
forKastellets
et stort publikum
og sammen
med. Også
mange arrangementer
med
professionelle
kunstnere.
indbyder
til deltagelse
af hele familien. En
ny aktivitet er kommet til i år: Gardernes blå
Baseli Tattoo
blevVi
præcis
den kæmpe
fest
Helsingør.
medvirker
ved enoplegod
velse,
som
da vi
deltog
i 2006.forEtkolonnen
kæmpe
marchtur
rundt
i byen
i spidsen
show
6000en
tilskuere
i alt 13
af
nyemed
gardere,
tur, dertilslutter
på opvisKronningerDet
Livgardens
medgarderne
tambourer
borg.
er en godTattoo
dag, hvor
og
og gardere blev
fantastisk
garderpigerne
glæder
sig til modtaget.
aftenfesten.
Flagdagen kan også blive et fast punkt
på
årsprogram.
bud efter
os, så
På vores
instrument
siden Der
blevervores
nye tromher
parolen: fra
Deltag
i undervisning
og
mer er
overdraget
Slagtøjscenteret
i forøvelse,
du deltage,
bemærk
oråret, de så
har kan
fungeret
perfekt med
små judet
"kan"!og
Det
en glade
selvfølge,
hvis du
steringer
vi ererikke
meget
for resultaikke
holderdisse
spillet
ved skrives
lige. er vi tæt på at
tet. Mens
linjer
En stor
til alle,det
derhar
har været
sagt god
for
indføre
en tak
ny fløjte,
længe
os,
ledergruppen
vederLivgardens
undervejs
men nu
det lykkesTambourat få en
korps
og HJV TBK
for deltagelse
i unamerikaner
Skip KH
Healy
"Healy Flute
dervisningen.
Company", at producere et fantastisk inEn meget stor tak til de firmaer og enstrument
til vores dygtige fløjtespillere.
keltpersoner, der har støttet os i år, også pr.
Der
bliver
selvfølgelig
en overgang
før
breve og mail.
I, vore venner,
foreningens
denne
fløjte
kommer
på
"gaden"
men
jamedlemmer og jeres familier ønskes en glænuar
2013
i vagtparade sæsonen
delig jul
og etaltså
godt nytår.
skulle den "spille". Fløjten er håndbygget,
har en fantastisk
klang
er svær2012
at spille på,
Egernsund,
december
den sætter store
krav
tambouren både
Erik
M. til
Ley
intonation og grebsmæssig
Formand en spændende
udfordring vores fløjtespillere igennem
længere tid har ønsket sig (et rigtigt in4
16

Musikkorpset
i Cahors
National Flagdag
på Frederiksberg

strument).

Derudover har der jo som sædvanligt været
deltagelse
af korpset ved talrige paraNye
medlemmer
der,
statsråd,
audiens,tilGFjubilæer
samt
Vi byder
velkommen
alle nye
medlemen
masse
arrangementer
for
et
bredere
mer og håber, at jeres medlemskab må
publikum
vi spillede
bla.
blive til glæde
for både
jer til
selvDansk
og for-Trav
Derby.
eningen.
Rigtig god jul og godt nytår.

Bestyrelsen

APR 12 Daniel
MedOliver
venligHolm
hilsenKristensen
Rolighedsvej 19, 8240 Aarhus
M.S.Thurø
APR 12 VaeisSeniorsergent
Omar
Leder af Livgardens
tambourkorps
Skalbjergvej
27, 5230 Odense
N
APR 12 Christian G. Brofelde
Ebbesensvej 23, 8641 Sorring
APR 12 Dan Philosof
Pramstedvej 28, 6800 Varde
APR 12 Frederik Kroer Jensen
Rantzausgade 45, 3. th, 9000 Aalborg

Tekst & foto: Niels Justin Olander Larsen
■
Den Katrine
5. september
2012 afholdtes
landet
Tekst:
Kielland-Brandt,
fløjtenist
over den fjerde Nationale Flagdag, på
■
På Regentparrets
Muhvilken
vi hædrer opfordring
de danskerejste
soldaters
sikkorpset
Cahors i årSydfrankrig
auindsats i dettilforgangne
og mindes idem,
gust
forfaldet
at give
en række koncerter,
som er
i international
tjeneste. finansieret
af en velvillig Erling
fond. Med
dirigenten
Seniortambour
Skovdal
fra
Andreas
Hanson og Den
sopranen
Louise LivFriTambourforeningen
Kongelige
bo
drogindledte
vi forventningsfulde
garde
med at spilleafsted.
Livgardens
I Frankrig var der hedebølge, og det
Festsignal.
var »På
absurd
varmt at spille
uldne være
røde
Frederiksberg
vili den
vi gerne
og
På Chateau
Cayx var
medblå
til uniform.
at anerkende,
fejre og de
formidle
det
der
orkesterprøve
fuld sol om
dagen poog
arbejde,
som voresi udsendte
soldater,
koncert
om sygeplejersker
aftenen. 500 begejstrede
litibetjente,
og andre gæildster
Prinsen
sjæle overværede
har ydet - ogkoncerten,
fortsat yderog
- i verdens
dirigerede
selv første
og fik
brændpunkter,«
skrevekstranummer
borgmester Jørgen
en
nykomponeret
march i gave. Efter konGlenthøj
i programmet.
certen var der middag med dejlig vin i
Frederiksbergs
slotsgården for os. Vi havde en meget fin
dag og aften på Chateau de Cayx. Næste
veteranpolitik
dag
derårstor
koncert
i katedralen
I majvar
sidste
vedtog
Frederiksberg
Kom-i
Cahors,
også
forkommune
500 publikummer,
mune som
den her
første
i Danmark
sin egen veteranpolitik. Frederiksberg
Kommunes veteranpolitik skal sikre, at
lokale veteraner og deres pårørende får

den bedst mulige støtte og hjælp fra kommunen.
samt udendørs koncert i Parc Tassart i
Synliggørelse og anerkendelse af nuCahors.
værende og tidligere udsendte er et af tiltagene, og her indgår markeringen af den
Rosenborgs
riddersal
nationale flagdag som
en naturlig del.
- varBorgmester
rammen omJørgen
tre september-koncerter.
Glenthøj åbnede
Første
koncert
var til ære for Rosenborgflagdagen
på Frederiksberg.
samlingens
direktør, Niels-Knud
Liebgott,
»Kære veteraner,
kære pårørende,
kæder
fyldte 5.
70september!
år. Direktør
Liebgott
har
re gæster,
Hele
Danmarks
gennem
mange
været
gæstfri
flagdag, og
nok år
også
den den
dag på
hele vært
året,
for
på Rosenborg
og har
gavder Livgarden
rummer flest
modsatrettede
følelser.
mildt
ud af
sin viden
fortællekunst.
Dagenøst
i dag
byder
på festogog
glæde. Den
To
solister
fra egne og
rækker,
Per Majland
maner
til eftertanke
refleksion.
Og den
og
Thomas
Lund
Jensen, tryllede med
rummer
vemod
og sorg«.
smuk
klarinetmusik.
varikke
Martin
»Det
er vigtigt forDirigent
os, at det
kun
Nagashima
Toft, konferenciers
var noget
orkeer på den officielle
flagdag, vi gør
sterchef
Enstrøm. Anden
koncert
ekstra forEric
veteranerne.
Vi er en
af devar
få
til
ære for Livgardens
venner
støtter og
kommuner
i landet, der
har enogveteranpotredje
koncert
var for særlig
Musikkorpsets
litik, og
som tilbyder
hjælp til famivetelier,
venneforening
og pensionerede
musi-i
ranerne.
Det gør vi fordi,
det er indsatsen
kere.
hverdagen, der er vigtigst.«
Borgmester Jørgen Glenthøj overlod
herefter talerstolen til oberst Eigil Schjønning, der er chef på Hærens Officersskole.

Seniortambourerne på Frederiksberg rådhusplads—med Slagtøj Centret i baggrunden.

Livgardens
Historiske Samling

Livgardens Kaserne
Samlingen er åben for offentligheden
lørdage og søndage fra kl. 11.30 til 15.00
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Kulturnat
TAMBOURBLADET

På kulturnatten
i oktober for
spillede MusikMedlemsblad
korpset i Christiansborg
Slots
Tambourforeningen flotte riddersal. Over tusind mennesker hørte de 4
Den Kongelige Livgarde
minikoncerter. Det er altid sjovt at se folks
Udgives
to gange omdeåret
reaktion på en musiktype,
ikke hører
Tryk:erToptryk,
6300
Gråsten
ret tit. Her
et helt nyt
publikum.

Sandholm Lejr

En
smuk efterårsdag spillede MUK i
Bestyrelse
Sandholm
Formand Lejren. Ideen var at bestyrke
det
naboskab med kasernen i HøvelErikgode
M. Ley
te. Naboskabet
Tlf.:
74 44 24 47 med kasernen og dens
voldsomme
Mobil: 40 86 øvelser
15 55 i terrænet giver mange
Mail:
tambourerne@hotmail.com
beboere
dårlige minder om noget, de netop er flygtet fra. Fremover vil der blive
Næstformand
øget kommunikation mellem Livgarden
Kim Koefoed-Larsen
og Sandholm Lejren med info omkring
Mobil: 40 15 86 74
øvelserne.
Kasserer
Hans Ervin Vallebo
21 77 76
24
IMobil:
november
indspillede
orkestret en CD
med
musik af H.C. Lumbye, Niels
Mail: dansk
kasserer-tambourforeningen@hotmail.com

Ny CD

W. Gade og Jakob Gade. Trubaduren Poul
Administrator
Dissing, som Musikkorpset er meget glade
Mail:
registrator-tambourforeningen@hotmail.com
for, er
solist i flere numre. Martin Na-
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gashima Toft dirigerer. Cd’en ventes på

Forsiden
gaden til april.

Hjemmeværnets Tamburkorps København
musicerede ved Kastelskoncerten
den 5. september 2012.
-Foto:
går Niels
tidenJustin
rigtig
godt Larsen
med vagtparader,
Olander

I øvrigt

tafler, modtagelser og meget andet. ●

Links

Kongehuset

www.kongehuset.dk

Den Kongelige Livgarde
www.forsvaret.dk/lg

Hærens Konstabelog Korporal forening

Herunder Familienetværket
www.hkkf.dk

Støtte Til Soldater Og Pårørende
www.stsop.dk

Kammeratstøtte

www.80608030.dk

Livgardens Musikkorps

www.livgardensmusikkorps.dk

Livgardens Musikkorps Venner
www.dklmv.dk

De Danske Garderforeninger

www.garderforeningerne.dk

Gardershop

www.gardershop.dk

Gardernetværk

Bestyrelsesmedlem
Regentparret og Livgardens Musikkorps. Foto:www.gardernetværk.dk
Nina Adler.
OKS-1 Jesper Herzberg
Mobil: 23 81 33 74
Bestyrelsesmedlem
OKS Mikkel Kejser
Mobil: 28 59 07 27
Redaktør
Nikolaj Borch
Mobil: 40 58 29 08
Mail: tambourbladet@hotmail.dk

Stof til Tambourbladet

Skal være redaktøren i hænde senest den 1. juli
2013.
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AKTIVE

medlemmer spiller i

Hjemmeværnets Tambourkorps
København

medlemmer. Det er vi i bestyrelsen meget
glade for, så er der flere hænder til arbejdet. Efterfølgende var der hyggeligt samvær i musikermessen.
4 Bestyrelsen ønsker alle en glædelig jul 2012
5 National Flagdag på Frederiksberg
Koncert på Rosenborg
7 Kastelskoncert med Tappenstreg
I september fik vennerne sammen med
8 Jægerspris Skyde– og Øvelsesterræn 130 års
jubilæum
forhenværende
medlemmer af musikkorp10 Kastellet
i København
Tekst:
Lone Marcussen,
set og pårørende en indbydelse til koncert
11 Totalforsvarets dag i Kastellet
bestyrelsesformand
på Rosenborg slot. Efter en god koncert
13Livgardens
Blå Festlig Musikkorps
Dag i Helsingør
blev der grillet pølser og serveret lidt at
■
Venner har haft
15
sidste
undervisningsaften
drikke i haven ved sergentmessen. Det var
et Årets
par fine
arrangementer
i sommerens
16
musikkorpsets orkesterchef Eric Enstrøm,
løb.Nyt fra Livgardens Tambourkorps
17 Musikkorpset
der stod for arrangementet.
Fremmødet tili Cahors
rundvisningen på Ka19
Livgardens
Musikkorps
Venner
I november måned har musikkorpset
stellet
var så stort
at vi fik to
guider, for at
indspille ny CD med Povl Dissing. Det
alle kunne få udbytte af turen. De to
bliver meget spændende at høre resultatet.
guider, den ene var medlem af vor forDen nærmeste fremtid vil byde på juening, fortalte levende og spændende om
lekoncert i Holmens kirke den 29. novemKastellets historie og til sidst måtte vi
ber kl. 19.30 og lørdag den 12. januar
skynde os for også at nå koncerten. Efter
2013 har vi vores specielle nytårskoncert.
en vellykket koncert bød Kastellets komKun for medlemmer.
mandant major Jørgen Kold på en sandVi planlægger i foråret, marts måned,
wich og noget at drikke. Her var der god
en venneaften på Frederiksberg slot med
mulighed for at tale med musikerne og de
basunist Flemming Welander.
andre fremmødte venner.
Hermed ønskes alle en god jul og et
Slut
august
havde
vi
så
generalforsam130 års jubilæum i Jægerspris
godt nytår med mange musikalske opleling. Livgardens messingensemble underDer blev musiceret ved jubilævelser. ●
holdt inden selve generalforsamlingen.
um i Jægersprislejren. 13
Fremmødet var ikke stort, men vi fik vedtaget en udvidelse af bestyrelsen med to
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Musikkorpsets venner
på succesfuld rundtur i
Kastellet med efterfølgende koncert.

Se hjemmesiden for flere detaljer

www.tambourkorpskoebenhavn.dk
eller kontakt
LE/LT Ole Greve Madsen
Bogøvej 9, Vor Frue, 4000 Roskilde
Tlf.: 46 37 27 37 – 60 67 27 37
Mail: ogm@vip.cybercity.dk

Totalforsvarets dag
Tambourerne underholdt på kirkepladsen i
Kastellet i København i
anledning af udstilling
11 om Totalforsvaret.
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