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I det forgangne år er der sket
store ændringer i vores lille forening. I marts sagde vi tak til Erik
Ley for hans mangeårige indsats
som formand og jeg kunne i stedet træde til. Det har været nogle lærerige måneder og der er
endnu meget at gøre for at vi kan
få trimmet og optimeret foreningen. Jeg har heldigvis haft bred
opbakning, ikke mindst også i bestyrelsen der i høj grad har været
årsag til at processerne er gået
så godt som de er. Vi har, under
nye vedtægter, opdelt forskellige
ansvarsområder i bestyrelsen for
at lette trykket og arbejdsbelastningen, et tiltag som jeg tror vil
skabe mere overskud og på sigt
være en rigtig god ide.

I september afholdte foreningen det første arrangement siden min tiltrædelse, en fredagsbar i Tambourkorpsets lokaler i
Gothersgade. Et meget vellykket
og hyggeligt arrangement jeg vil
fortælle mere om i dette blad.
Jeg glæder mig meget til at tage
fat på arbejdet i 2017 sammen
med den øvrige bestyrelse.
De bedste
hilsner

Mikkel
Kejser

Formand

Illu: Thyge Salvig

Julenummer i februar ??? . . .

Redaktionen blev kort før jul ramt af et digitalt nedbrud, hvori en stor del
datafiler gik tabt, herunder en hel del af de filer i mapperne med materiale
vedrørende Den Kongelige Livgarde, Garderforenimngerne og desvørre også
Tambourforeningen. Det er efter en masse nætter med recovery og rekonstruktionsprocedurer samt installation af en helt ny PC, endelig lykkedes
at få rekonstrueret så meget af materialet at 2016’s sidste nummer af Tambourbladet endelig kan se dagens lys. Vi beklager den sene udsendelse, men
håber at bedre sent end aldrig er OK. Men måske er der sne når det udkommer !
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FORSIDEN

“Trommeli’r” - Se side 8
Tambourkorpset hjælper . . .
”Drumline”: KS. Daniel Nielsen (ny KS),
OKS-1 Christian Albeck, OKS-1 Mads Boldsen
og OKS-1 Jonas Stausholm.
Foto: FabFoto

•

Foto: Tambourkorpset
Fotos: Tambourkorpset

Side 10
Side 11
Side 12

Nyt fra Musikkorpsets Venner
Tak fra Ley - Foto: Tambourkorpset
Nyt fra Musikkorpset
Den historiske samling
SeniorIndlæg
Kæmpe succes !
Fotos: Tambourkorpset

Side 13

Fotoglimt

Side 14
Side 15

10 sekunder
Indkaldelse til
generalforsamling

Generalforsamling

Chefen har ordet
Af seniorsergent Morten Thurø

Fredagsbar i Tambourkorpset lokaler
Fredag den 19. november var Tambourkorpset vært for et nyt koncept
”Fredagsbar”. Vi gav i samarbejde med Tambourforeningen en øl til de
fremmødte, hvorefter der var mulighed for at se korpset lokaler og så
blev der selvfølgelig hygget med Ley’s solæg, flere øl i baren og ellers en masse hygge og
snak om gamle dage. Vi glæder os til de kommende fredagsbarer og at endnu flere Seniortambourer kigger forbi.

•

Afholdes D. 22. april 2017

SE INDKALDELSE
PÅ SIDE 15
Verdenssituationen
debateres og skyldes ned

Fotos: Tambourkorpset

Chefen informerer
om ”rigets” tilstand

Støt vore annoncører - De støtter os !

MAIL-INFORMATIONER
Få løbende informationer om
aktiviteterne i foreningen

- Mail os din mailadresse på
tambourerne@hotmail.com

Solæg - en sikker succes

HUSK

NYE MEDLEMMER
Kender du en gammel tambour, som ikke er
medlem af

Tambourforeningen
Den Kongelige Livgarde

Så send os en mail med hans data og vi vil
kontakte ham eller hende. Jo flere vi er, jo
sjovere bliver det, at genopfriske minderne
og hygge os i nutiden.

De er bare så awesome :o)

HJÆLP EN GAMMEL TAMBOUR
IND I FORENINGEN

31 18 45 03
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Formanden var der også
med et flydende indlæg

Mangler du go’ musik til dine gæster ?
Så ring til os fra Pingos Festorkester

at skrive i
Gæstebogen,
når du besøger
Tambourkorpset
på Livgardens Kaserne.
5
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Den Kongelige Livgardes

TAMBOURKORPS

Tillykke
TBK siger tillykke til den nye chef på hærens officersskole Oberst N.T. Veicherts med de herrer
OKS-1 J. Herzberg og OKS S. Collatz

•

Indsamlingsshow
for Veteraner

Foto: Tambourkorpset

Sæsonen for parader er startet og dermed også tromme-, uniforms- og støvlepudseriet . . .

•

LG/TBK deltog med sang og ”trommelir” i Blovstrød
Kirke da de sammen med ”Morskaberne” aka SSG.
Gerth Berthelsen, lavede et indsamlingsshow til fordel for veteranerne i Høvelte.
Aftenen bød på musik og sang – Musik quiz – tolkning af tekster fra div. musikkunstnere – sang og
trommesolo fra TBK.
Konstabel Mathias Fischer sang ”tusind farver” af
Rasmus Seebach, lydspor af Casper Christophersen
og Jonas Stausholm. Der var ikke et øje tørt.
Konstablerne spillede også en soli komponeret af
OKS-1 Jonas Stausholm ”Metronom” sammen med
en flot lys-sætning samt lys i trommestikkerne.
( se det på YouTube )

Nyt signal og fanfare
Så er der komponeret nyt signal til Myndighedsbefalingsmanden ved Den Kongelige Livgarde,
på fotoet holdt af OKS-1 R.H. Andreasen.

•

”Drumline” på aftenen var
KS. Daniel Nielsen (ny KS),
OKS-1 Christian Albeck,
OKS-1 Mads Boldsen og
OKS-1 Jonas Stausholm.
- SE FORSIDEN
Aftenen resulterede i et
indsamlingsresultat på
50.000 kr.

Foto: FabFoto

På dette link kan du se en optagelse af trommeshowet:
https://www.youtube.com/watch?v=qd0oYCkcVvY&sns=em

Følg Tamboukorpset på Facebook og Nettet:

•

FB: Den Kongelige Livgardes Tambourkorps
WWW: http://forsvaret.dk/LG/Vagtkompagniet/Enheder/Tambourkorpset/Pages/default.aspx
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NYT fra bestyrelsen
Tambourbladet
digitalt via mail
I forbindelse med effektivisering af foreningens informationsstrøm beder vi samtlige medlemmer om at fremsende
E-mailadresser til følgende mail: tbf.formand@gmail.com

AKTIVITI•Kalender
Februar:
24. Fredagsbar

Maj:
5. Fredagsbar
7. Årgangsparade på
Livgardens Kaserne

Medlemmer der tidligere har fremsendt mailadresse kan se Juni:
bort fra denne opfordring.
5. Romantisk Aften i Kongens
Samtidig arbejdes der på at kunne tilbyde Tambourbladet
i et digitalt format, og alle medlemmer der ønsker at modtage bladet digital kan ligeledes bestille det ved henvendelse til ovenstående mailadresse.

Aktiviteter i foreningen

Af: ?

Fredagsbar hos Tambourkorpset
Fredag den 19. november blev den første, i en række, fredagsbarer i samarbejde med tambourkorpset afholdt. Fredagsbaren var rammen om et par hyggelige timer med blandt andet
solæg, rundvisninger og lidt film fra forskellige aktiviteter i Tambourkorpset. Både aktive og
tidligere tambourer mødte op og snakken gik lystigt.
Vi vil forsøge at afvikle flere af denne type arrangementer i samarbejde med Tambourkorpset og håber at så mange som muligt vil og kan deltage.

•

Der er planlagt Fredagsbar følgende fredage: 24. februar og 5. maj - Nærmere info følger
på hjemmesiden og Facebook eller kan fås hos René på 4054 0006

Have - med bl.a. Tambor
korpset og Musikkorpset
30. Livgardens Årgangsparade
og uddeling af Dronningens
Ur
(Samt efterfølgende grill og
hygge i Sergenthaven)

En sådan digitalisering vil kunne spare foreningen for en
betragtelig årlig udskrivning der således kan omplaceres til
Oktober:
andre aktiviteter.

•

Tidligere numre af foreningens blade kan ses
på hjemmesiden:
www.tambourforeningen.dk /Sider/tambourblade.html

13. Kulturnat på
Livgardens Kaserne

Desuden vil der i løbet af 2017
blive afholdt en række fredagsarrangementer, men da datoerne
endnu ikke er godkendte beder vi
alle medlemmer om at opdatere
sig på hjemmesiden.
Alle medlemmer opfordres ved
samme lejlighed til at indsende
mailadresse til

tbf.formand@gmail.com
hvorefter alle informationer om
diverse arrangementer også vil
tilgå digitalt.

•

Ikke alle blade er endnu lagt
op på siden - Men er undervejs.

Chefen fortæller og gi’r en lille en . . .
og der

hygges . . .

O P D A T E R I N G af medlemskartoteket

I forbindelse med effektivisering og opdatering af foreningens
registrer bedes alle medlemmer sende følgende oplysninger til

• •
Navn
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tbf.formand@gmail.com
Adresse

•

E-mail adresse

•

Indkaldelsesår/årgang

•

Instrument
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Af Katrine Kielland-Brandt, fløjtenist

“Prinsens skulptur Er du medlem ?
til Musikkorpset”
Klippet fra nettet

Det blev til virkelighed! Hans Kongelige
Højhed Prins Henrik har lavet en skulptur
til Den Kongelige Livgardes Musikkorps for
at markere Musikkorpsets ibrugtagning af
Stærekassen som fast øve- og koncertlokale. Skulpturen “Main avec Lyre” (Hånd
med Lyre) blev afsløret ved en festkoncert i
Stærekassen fredag den 20. maj 2016 og er
nu opstillet på Den Grønne Repos, et afsnit
i Stærekassens flotte foyer.

•

Klippet fra nettet
Livgardens Musikkorps Venner har som formål
at støtte Den Kongelige Livgardes Musikkorps
og fremme udbredelsen af militær- og harmoniorkester musik. Venneforeningen medvirker til at
bevare, styrke og øge kendskabet til Musikkorpset samt udbredelsen af korpsets musik.
Støtteforeningen har et velfungerende samarbejde med Musikkorpset og dets musikere.
Foreningen har tillige til formål at skaffe medlemmerne gode tilbud – hovedsagligt i tilknytning
til Musikkorpsets virke. Desuden arrangeres der
rundvisninger, byvandringer o.lign.
Venneforeningen har eksisteret siden 2008 og
har i dag over 500 medlemmer.

HJÆLPEKORPS I STÆREKASSEN
Vennerne udfylder en rigtigt vigtig funktion som
hjælpekorps i forbindelse med Musikkorpsets
koncerter i Stærekassen – til store glæde og gavn
for orkesteret. Medlemmerne fungerer på denne
måde som garderobepersonale, kontrollører,
brandvagter, barpersonale mv.

Fotos: Olav
Vibild

Du kan melde dig ind på hjemmesiden

•

Følg Musikkorpsets kalender på: www.livgardensmusikkorps.dk
og på FaceBook: Den Kongelige Livgardes Musikkorps

TAK . . .

Klippet fra nettet

Det var en meget glad stabstambour
Søren Rønløv, der nytårsmorgen 2017
fik hæftet det smukke ridderkors på sin
røde gallauniform af oberst, selv nyudnævnt kammerherre, Mads Rahbek. Søren Rønløv var med sin vante beskedenhed hurtig til at ytre, at påskønnelsen
måtte være tiltænkt hele Musikkorpset.
Men som den altid ulastelige og årvågne
– og i øvrigt mest synlige – repræsentant for Musikkorpset, er det mere end
rimeligt, at ridderkorset tilfalder netop
Søren. Til lykke med hæderen.
Ja, hvad kan en start i Tambourkorpset
dog ikke føre til . . .(red) R af D, Stabstambour

•

Søren Rønløv,
nytårsmorgen 2017.

Følg Vennerne på: www.livgardensmusikkorpsvenner.dk
og på FaceBook: Livgardens Musikkorps Venner
Livgardens historiske samling

for breve - mails og telefon på dagen, det har glædet mig rigtig meget, jeg
havde en kanon dag, på dato, det rette sted . . . morgenkaffe, frokost med
alle gutterne, en god bøf til aften, en l-a-n-g dag . . .

TAK , til alle jer der var med.
Der blinker en “toller” næste år, 1957 / 2016, hvis jeg har orlov “oppefra”
ses vi til Årgangsparaden, på gensyn

339555 marts 57 Erik M. Ley
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Nytårsmorgen med hædersbevisning

Er blevet renoveret og er nu igen åben
for publikum - Se hvornår på side 5:
I samlingen kan også ses meget om:

Livgardens Tambourkorps

•

Meget er sket siden stabstambour Abel
hersede rundt med sine "piberdrenge"
- datidens betegnelse for tambourerne
- i forrige århundrede.

11

TAMBOURBLADET • Nr. 2 - December 2016

Nr. 2 - December 2016 • TAMBOURBLADET

SeniorTambourer skriver:

FotoGlimt

Har du noget på hjerte, efterlyser du nogen eller noget, så send en mail til bladet på

mail@jeppe-reklame.dk
og vi bringer det under ”Seniortambourer skriver”.

Koncert i Stærekassen
- en personlig kommentar

•

Af Thomas Bugge
Tambour af Hold OKT 77

Den anden september 2016 var jeg til koncert i Stærekassen i København.
Den Kongelige Livgardes Tambourkorps havde sammensat et varieret program, som i høj grad viste korpsets høje stade. Der var tambourmusik, både
som vi kender den fra paraderne, men også musik, som jeg her hørte spillet
af trommer og fløjter for første gang. Øjnene fik også deres, især da trommeslagerne spillede i mørke, men med lys i trommestokkene. Imponerende!
Der var flere filmindslag, som på meget morsom vis viste et levende (men
måske ikke ganske realistisk?) billede af livet i Gothersgade – meget underholdende.

Picted by Jeppe - OKT 77 / Txt by Xx

Julegudstjeneste
Smuk julegudstjeneste for veteraner
Veteraner mindedes
de faldne og takkede
de frivillige med smuk musik
igen i 2016 af bl.a.
Den Kongelige
Livgardes Tambourkorps,
da Veterancentret
onsdag d. 7. december
holdt julegudstjeneste i
Sct. Bendts Kirke
i Ringsted.

Afvekslende var det at høre og se et fortrinligt gospelkor under ledelse af en meget kompetent forsanger/dirigent. Dejlig musik, som blev dygtigt og engageret fremført.
I programmet indgik også optræden af en vis person ved navn Thorsen. Han kunne puste og pruste
og i det hele taget udsende mange decibel. Jeg hørte en hel del publikummer udtale sig rosende om
hans præstationer, men jeg selv havde langt hellere hørt endnu flere marcher fremført af de dygtige
tambourer.

•

Sønderborg
Der øves i spil på Sabel

• model M1854
• Klinge af stål.
• Total længde: 76 Cm
• Klinge længde: 61 Cm
• Vægt: 1180 gr.
• Toneart: Ukendt . . .
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Ringridderfest 2016
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Information fra Tambourforeningen
Indkaldelse til
generalforsamling

- de 5 er gået . . .
Tre officerer sad i messen og talte sammen, da den ene pludselig siger:
”At elske med min kone er 60 procent arbejde og 40 procent fornøjelse”

Tambourforeningen afholder generalforsamling

”Nej, det er 75 procent arbejde og 25 procent fornøjelse”

Lø rd ag d en 22. a p r i l 2017 k l. 10. 00

svarede en af de andre.

i Tambourlokalerne på Livgardens Kaserne,
Gothersgade 100, 2100 København K.

”Vrøvl”
sagde den sidste og fortsatte:

Dagsorden er som følger:

”Med min kone er det 90 procent arbejde og kun 10 procent fornøjelse.”
En af de menige tambourer, der serverede for de tre officerer havde hørt det hele
og sagde så:
”I virkeligheden er det sikkert 100 procent fornøjelse for jer alle tre”
”Hvad mener De?”
spurgte de tre officerer i munden på hinanden.
”Jo, jeg er er overbevist om, at havde det rent faktisk indebåret den mængde arbejde
I fortæller, havde de herrer sat os tambourer til at udføre arbejdet.”
lød svaret . . .

•

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Valg af dirigent og referent
Bestyrtelsens beretning
Forelæggelse af det reviderede regnskab
Forelæggelse af budget for 2017 samt fastlæggelse af kontingent
Valg af bestyrelse
Valg af to bestyrelsessuppleanter
HUSK at indsende din mailadresse til
Valg af revisorer
tbf.formand@gmail.com
Valg af revisorsuppleant
Er du i tvivl om hvorvidt din mail allerede
er registreret, så send den igen for en
Indkomne forslag
sikkerhedsskyld.
Eventuelt

Forslag til dagsorden skal være formanden ihænde senest d. 7.4.2017
Med venlig hilsen pbv.
Mikkel Kejser
formand
København, december 2016

TILMELDING:

Til generalforsamling på tbf.formand@gmail.com

Tilmeldingsfrist:

Lørdag d. 15. april 2017

Adgangs kontrol:

Ved tilmelding skal oplyses:
Navn, *medlemsnr. og fødselsdato

Der vil ikke være mulighed for parkering på kasernen
Bemærk: Grundet de meget strenge adgangskrav er det vigtigt at deltagere
møder op ved porten senest kl. 9:50 - Hvor deltagere vil blive hentet.

* Medlemsnummer står på bagsiden af dit Tambourblad samt på dit kontingentindbetalingskort
som er fremsendt fra Nets først på året.
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