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Aktiviteter i Tambourforeningen

HVAD ? • HVORNÅR ? • HVOR ? • HVOR MEGET ?
Ved bestyrelsesmødet i juli var vi ikke helt enige om hvor meget foreningen egentlig skulle sætte igang med div. spil og opgaver.
Blandt andet blev det pålagt mig, at aflyse vores deltagelse i en Flagdagsparade
- fra HOF, Frederiksberg Slot til Rådhuset på Frederiksberg og retur til HOF - med
begrundelsen: “Vi er ikke dygtige nok - vi kan ikke klare sådan en opgave”.
Præsident, Generalmajor Jan Brun Andersen modtog vores aflysning med et
- ærgeligt - men man kan jo ikke tvinge hesten til at drikke !!!
Jeg mener også - ærgeligt - så jeg besluttede, at stikke en finger i jorden, for at
få et pip fra medlemmerne - og det PIP jeg har fået, er helt klart: Vi i bestyrelsen
har simpelt forsømt spilleglæden, så den skal vi have rettet op på og det skal
være NU !!!
Første samtale gav 3, næste gav 4 måske 5, næste 2 og 2 positive på mail - Jeg
tænkte: Det var da li’godt godt nok, så er det jo bare med at SÆTTE I GANG.
Så det kommer her, i denne lille folder til dig - Så hvis der er hold i tilkendegivelserne, og du er med på holdet - så er det med at få mailet din tilkendegivelse NU
!!!

Oplæg til et AktivitetsProgram :
2013
xx.xx.

Undervisningsdag / week-end.

Sted: Ryes Kaserne i Fredricia
Kl. 10.00-15.00 Undervisning - med indlagt spisepause
Hvis du kan få orlov hele dagen er overnatning mulig !!!Så er er der:
Kl. 15.00-18.00 Hugge i messen, tilberedning af mad m.v.
Kl. 18.00 - ? Hygge med mad/vin/røverhistorier om gamle dage . . .
- En lille lur- måske lidt mere spil ? - ellers retur til familen . . .
HVIS !!! - du kun er til det sociale, er du også meget velkommen
( - hente øl - tænde grillen osv ) - bare kom . . .

03.11.

Årgangsparde på Livgarden,s Kaserne Gothersgade

Uniform LG.69 med vinterundertøj og BEMÆRK : SKO !
- og godkendte medaljer - se under www.garderforeningerne .dk
kl. 07.30 - mødetid for buskørsel til LGK. afg. 07.45
kL. 08.00 Morgenmad i CAF ( egenbetaling )
Der kan parkeres i Gothersgade gebyrfrit på søndage.
Kl. 08.45 Antrædning, mucisering for Præsidiet i Sergentgården. 		
Kl. 09.00-09.20 HVIS ! vi er stærke i vort spil - 6.TR og 6.FL. - går vi
på plænen og deltager derefter i paraden på venstre fløj - Her er
civile Tambourer velkomne til også at indtræde i paraden.

2014
Det er så i dette år Foreningen har 50 års Jubilæum !!!
xx.xx.
08.04.

Spilledag på LGK ( skal det være en LØRDAG eller en SØNDAG )
150 år på Dybbøl.
Bemærk: Det er Skærtorsdag/Langfredag

xx.xx.
04.05.
05.09.
01.11.
02.11.

Sønderborg Sergentskole nedlægges. ( dato endnu ikke fastlagt )
Parade med Slesviske Musikkorps
Årgangsparade LGK, Gothersgade.
( Bem. dato !!! 4. maj ) - Se program under 03.11.2013
Int. Flagdag for udsendte soldater.
( - så må vi se hvad der ligger til os !!! )
Her var det måske oplagt med et 50 års møde ?
Den sidste Årgangsparde i NOV. på Rosenborg Kaserne.
- Se program under 03.11.2013

Generelt vedr. ÅrgangsParader :
Når Årgangsparaden er slut kl. ca 11.00 er der omklædning for tjensgørende TB
- og så er der hygge og grill i Sergentgården.
Kl. ca. 12.30/13.00 rydder vi op. Bus retur til Kastellet og almindelig afgang til
hjemmet.
Se endvidere programdetaljer under d. 03.11.2013
Hvis vi ikke kan klare plænen, kan vi jo overvære / indtræde i paraden eller
besøge Tambourkorpsets nye messe - Opgang i Sergentgården 2. sal t.v.
Tilmelding til årgangsparader mailes til :

aktivitet@hotmail.dk

HUSK at skrive :
dit navn, din mailadresse, hvor du stiller: KASTELLET
el. LGK og om du deltager i grill-arrangementet.
Når vi så har hørt fra dig, hvad du vil være med til,
får du nærmere informationer via mail.
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Send os din mailadresse med nedenstående oplysninger:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Navn og efternavn
Evt. soldater-nr.  -  Indkaldelse: • måned  og  år.
Evt. kaldenavn.
Evt medlems-nr. i Tambourforeningen ( se dit indbetalingskort fra Nets. )
Adresse 1.   • Adresse 2.   • Post-nr.   • By.
Fødselsdato og år.
Instrument:   TR,  FL,  H, Major  og  evt. andre instrumenter.
Om du har noder og / eller nodebog - den røde nr. ?.
Om du har stikker, fløjte, horn.
Om du har uniform / dele af uniform - LG 69
Om du ønsker at deltage i øvearrangementer:
- Øst for Storebælt
- Vest for storebælt.
• Om du vil deltage som spillende tambour på årgangsparader
    og lign.

Så nu ligger bolden hos dig - til tasterne - gør det NU !!!
Mailen sendes til:

aktivitet@hotmal.dk

Og til sidst :
En venlig hilsen til dig og familien, fortsat god sommer
fra din formand.

Erik :o)

Og HUSK :
- du skal selv holde din mailadresse
Up-To-Date hos Tambourforeningen.

