De Danske Garderforeninger

Repræsentantskabsmøde 2012
Fæstningsbyen Fredericia 8-10 juni
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www
garder
d fred
deriicia
i dk

Hotelroom
1 og 2 personer
m. TV, bad og toilet

Caferteria

2- og 4
mandsværelse
m. bad og toilet

General Rye

Morgenbuffet

Ryes Kaserne

Auditorie

BasseBar
Rekrutmessen m/k

Mulig

Officersmesse

NYT

hed fo
i egen r indkvar
te
camp
ingvo ring
gn

NYT

k
rn m/
rnebø
og bø for 1 dag”
n
r
ø
Ta’ b l “Rekrut
med ti

En Gang Garder, Altid Garder

- en livsstil - uanset årgang og alder . . .

PROGRAM for De Danske Garderforeningers Repræsentantskabsmøde 2012 i Fredericia
Farvekoder:
Gamle Gardere
Rekrutter

•

•

• Ledsagere • Gl. Gardere & Ledsagere
• Alle ( Gl. Gardere, ledsagere og rekrutter )

Kammeratskabsaften - Fredag d. 8. juni
Tidsrum

Emne

17:00-22:00
18:00-21:00
20:00-21:00
20:00-23:00
21:00-24:00

Ankomst, registrering og indkvartering
Buffet
Foredrag om Fæstningsbyen Fredericia’s historie
Rekrutmessen, med film, spil og hygge
Historier fra dengang der var soldater til - fortalt af
os selv
Bassebar med musik

21:00-24:00

Repræsentantskabsmøde 2012 - Lørdag d. 9. juni
Tidsrum

Emne

07:30-08:45
07:30-08:45
08:15

Ankomst, registrering og indkvartering
Morgenbuffet
Første BUSafgang til morgenandagt
- Herunder fanebærere
Faner og fanebærere samles ved kirken
Sidste BUSafgang til morgenandagt
Alle på plads i kirken - Fanerne føres ind
Morgenandagt i Michaelis Kirke
Danmarks eneste Garnisonskirke
udenfor København
Paraden opstilles på Bülows Plads
March gennem byen
Marchen slutter ved Landsoldatpladsen
Velkomst
Gl. Gardere - Busafgang til Ryes Kaserne
Kaffe ved auditoriet
Repræsentantskabsmødet
Frokost i cafeteriet
*) Første BUSafgang for tilmeldte til Minibyen
*) Sidste BUSafgang for tilmeldte til Minibyen
BasseBaren har åben
*) Rundvisning i Minibyen
*) BUS afgang til Ryes Kaserne

08:45
08:40
09:05
09:15-09:45
09:50
10:00
10:30
10:30
10:45
11:00
11:15-13:45
13:45-15:00
14:45
15:00
15:00-18:00
15:00-16:30
16:30

Dame/ledsagertur - Lørdag d. 9. juni
Tidsrum

Emne

09:50
10:00
10:30
10:30
10:45-11:30
11:45-13:00
13:00-13:30
13:30-14:45
14:45
14:45
15:00-16:30
16:30

Information om dagens program
Følger/overværer marchen gennem byen
Samles ved Landsoldatpladsen
Velkomst
På egen hånd i byen
Damefrokost i Det Bruunske Pakhus
Gåtur ad volden til Bymuseet
Besøg på Bymuseet
BUSafgang for tilmeldte til Minibyen
Busafgang for øvrige til Ryes Kaserne
*) Rundvisning i Minibyen
*) BUS afgang til Ryes Kaserne

Festaften - Lørdag d. 9. juni
Tidsrum

Emne

17:45-18:15
18:00-18:20
18:20
18:30

Tambourer musicerer ved festsalen
Velkomstdrink
Tambourerne spiller gæsterne til bords
Præsidenten byder velkommen
Festmenu: 3 retter, ½ fl. vin
kaffe/te
Præsidenten siger velbekomme og åbner ballet
Værtsfanen føres ud til Tappenstreg
Ballet slutter
Pølsevognen serverer go’natpølser ved BasseBaren
BasseBaren åbner med hyggemusik
og kammeratligt samvær

22:00
24:00
01:00
01:00-01:45
01:00

Glæd dig til Repræsentantskabsmødet

og til besøget i Fredericia - En anderledes by

Det er med
stor glæde og
forventning, at
vi i Garderforeningen
for Fredericia
og Omegn
kan byde
velkommen
til De Danske
Garderforeninger i forbindelse med årets
Repræsentantskabsmøde.
Vi fejrer vort 100 års Jubilæum i 2012 og er derfor glade for at Repræsentantskabsmødet kan
blive en del af dette.

Rekrut m/k for 1 dag - Lørdag d. 9. juni
Tidsrum

Emne

07:30-08:30
08:30
17:00
17:45-18:15
18:30

Vækning, morgenappel & morgenbuffet
Rekrut m/k for 1 dag - Herunder forplejning
Afmønstring
Overværelse af tambourernes musiceren ved festsalen
Spisning i cafeteriet
Herefter hygge med film, spil og musik i rekrutmessen

Søndag d. 10. juni
Tidsrum

Emne

07:30-09:30
07:30-10:00

Ud-checkning & hjemsendelse
Morgenbuffet

10:00-12:00
10:00-12:00
12:00

*) Besøg på Telegrafmuseet
*) Besøg i Bunkermuseet og gåtur på Volden
*) Kuff’vognen møder os ved Volden
med sandwich og drikkevarer
*) Guidet Voldtur afsluttende med kaffe

13:00-15:00

Generelt :

• Forbehold for ændringer i tider og lokationer
• Til dame/ledsagerturen anbefales praktisk fodtøj
• *)-mærkede programpunkter er tilkøbsvalg, som ikke er inkluderet i
det ordinære program for gl. gardere, ledsagere og rekrutter for 1 dag.
• Indkvartering sker efter først•til•mølle•princippet. Dette gælder
også campingpladser, deltagelsen i “Rekrut m/k for 1 dag” idet det
her er indkvarteringen der bestemmer antallet.
• Deltagere kan parkere på kasernen tæt ved værelserne.
• Festaften: Vi skal feste og hygge os - Påklædningen er fri
• Der er rimelige priser på drikkevarer i BasseBaren og til Festaftenen.

Tilmelding :
Tilmeldingsblanketten udfyldes letlæseligt og sendes med posten til:
Garderforeningen for Fredericia og Omegn
v/Jørgen Jeppesen, Krügersvej 19, 7000 Fredericia
eller som E-mail til: mail@jeppe-reklame.dk
Angiv relevante oplysninger samt kode for programpunkter i mailen.
Tilmelding kan også ske via hjemmesiden:
garder-fredericia.dk, som også løbende vil blive opdateret med
informationer om Repræsentantskabsmødet.
Betaling :
Bedes foretaget ved bankoverførsel til girokonto: +01< +5519535<
Betalingen skal ledsages af oplysning om navn og garderforeningens navn.
Tilmelding er først endelig, når indbetalingen er registreret på vor konto og
fundet i overensstemmelse med tilmeldingen.
Bemærk datoerne for tillæg af gebyr. Vær opmærksom på overførselstid for
indbetaling, så at beløb og tilmelding er os i hænde inden disse datoer, for at
undgå tillæg af gebyr.

Vi har bestræbt os på at arrangere en spændende weekend for alle Gl. Gardere og deres
ledsagere, når vi genindkalder de gamle gardere til Ryes Kaserne på Fælleden nord for
Fredericia.

Rekrut m/k for 1 dag
Og som noget nyt gi’r vi også mulighed for at
børn og børnebørn m/k fra 10 år kan deltage,
idet vi på kasernen har mulighed for at gi’ dem
en oplevelse som “Rekrut for 1 dag”.

Favorable priser
På opfordring har vi forsøgt at gøre deltagelsen
billigere end tidligere og også med lidt flere individuelle muligheder for deltagelse. Vil du som
gammel garder blot deltage i selve repræsentantskabsmødet, er dette i år muligt ganske
gratis. Men vil du have mere ud af turen til
Fredericia - genopfriskning af garderminder i
“BasseBaren”, oplevelser i Nordeuropas bedst
bevarede fæstningsanlæg, festaften med musik
og dans kræver det lidt betaling - men ikke nær
det, som det tidligere har kostet at deltage.

Militær indkvartering
Med afholdelsen af hovedparten af arrangementet på Ryes Kaserne, er det blevet muligt
at begrænse omkostningerne for deltagelse.
Indkvarteringsforhold m.v på kasernen er fantastiske - og ikke som i gamle dage i de røde
barakker og gule bygninger i Sandholmlejren.
Der er flere muligheder, og indkvarteringen sker
efter først•til•mølle•princippet. Der er også
mulighed for at medbringe egen campingvogn.
En alternativ mulighed kunne jo også være, at 4
gardere hopper i en bil og ankommer fredag og

deres koner først ankommer lørdag. Indkvarteringen kan løses på kreativ vis.
Vælger du at tage toget, er dette også en mulighed.

Spændende programpunkter
Fredag har vi lagt et lille foredrag ind efter spisningen, som sker løbende i det tempo, som
deltagerne ankommer i. Her fortælles den fantastiske historie om Fredericia, hvis udvikling
går fra fæstning og fristad over avlsbruger- og
industriby til et moderne vækstcenter i centrum
af Danmark. Men mest med vægt på byens
spændende militære historie. Fredericia er en af
de meget få danske byer, der er anlagt uden en
forudgående bydannelse på stedet. Fredericia
blev grundlagt i 1650, for at Danmarks forsvar
kunne styrkes af en flankefæstning, der beskyttede overgangen til øerne.
I dag er volde, grave, bastioner og raveliner en
enestående del af den moderne by. Forsvarsværket er byparken, der giver mulighed for gåture og naturoplevelser. Men det er meget mere
end en traditionel bypark, for det er en håndgribelig del af byens historie.

Den historiske by
Dameturen giver mulighed for shopping i byens
butikker i de snorlige gader, der løber enten
nord-syd eller øst-vest. Efter frokosten på byens spillested Det Bruunske Pakhus går turen
langs volden ned til Bymuseet, som er opført
lige uden for ravelinen, der beskyttede dæmningen over voldgraven. I 1700 tallet benævntes
området ”Den Tyske Fælled”, og stedet gav
føde til græssende kreaturer. Da kommunen
købte voldterrænet i 1914, var der indrettet
festplads her. I 1930 nedlagdes festpladsen, og
Fredericia Museum opførte de første bygninger
på stedet. Museet har en permanent udstilling
som blev etableret i forbindelse med byens 350
års jubilæum i 2000, som i grove træk viser
Fredericias historie fra fristad og avlsbrugerby
til moderne industriby. Kirkelivet i Fredericia var
mangfoldigt. Byens status som fristad gav forskellige trossamfund lov til at leve her i fred med
deres tro. Bl.a. ses den reformerte præst på
vej til kirkegården ved siden af den reformerte
ligbåre. Markedslivet i Fredericia afspejlede i
17- og 1800-årene både byens befolkning og
dens produkter. Jødiske handelsmænd solgte
deres galanterivarer, avlsbrugerne deres af-

grøder og jyske pottemagere deres jydepotter.
En af Fredericias store aktiviteter var fabrikation
af sølvvarer. En overgang havde byen 22 sølvværksteder. Dette er også en spændende del
af udstillingen.

Byen anno 1849 i forholdet 1:10
Som et tilkøb udenfor selve programmet
tilbydes en tur til Den historiske Miniby - planlagt i programmet så også de Gl. Gardere kan
deltage.
Fredericia købstad i 1849 kan opleves i Den
historiske Miniby. De gamle gader og huse i
købstaden kan ses i byens nordøstre kvarter
fra Dronningensgade og Kongensgade ind mod
bymidten med Købmagergade og Prinsessegade i Den historiske Miniby. Alle gader, huse
og gårde, militære bygninger og fæstningsanlægget er opført i størrelsesforholdet 1:10.

Festaften
Lørdagens Festaften finder sted i kasernens
gymnastiksal. Vi har valgt en lækker menu,
skaffet noget go’ hygge- og dansemusik. Vi
skal feste og hygge os, så påklædningen er fri.
Baren under aftenfesten, såvel som BasseBaren generelt har drikkevarer til rimelige priser.
Når musikken slutter serverer pølsemanden i
pølsevognen ved BasseBaren lækre pølser den første er med i menuprisen. Derefter så må
der hygges i BasseBaren, hvor der igen er go’
musik på anlægget.

Søndagstilbud
Når I nu har taget turen til Fredericia, har vi gjort
det muligt at opleve lidt mere af byen, inden
turen går hjem om søndagen.
Der bliver mulighed for at se det spændende
Telegrafmuseum på Büllows Kaserne. Forholdende under 2. verdenskrig, når der var luftalarm i Bunkermuseet, der ligger inde i den
nordlige del af Fredericia Vold.
En guidet tur på Volden med mindesmærker
og gamle kanoner er der også mulighed for.

Vi glæder os
til at se rigtig mange Gl. Gardere, ledsagere og
børn i Fredericia d. 8-10 juni.
På gensyn

Garderforeningen
for Fredericia og Omegn

Registrering :
Efter tilmelding vil en bekræftelse blive mailet/
sendt. Venligst kontrollér at vi har registreret
de rette programpunkter.
Mødepakke med navneskilt, program, kort,
deltagerliste m.v. vil blive udleveret i
forbindelse med registreringen ved ankomsten
til Repræsentantskabsmødet.
Adgangkort
Adgang til de enkelte propgrampunkter kan
kun ske mod forevisning af gyldigt adgangstegn ( navneskilt )
Spørgsmål
Kan rettes til 7620 1212 / 2620 1212
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T I L M E L D I N G REPRÆSENTANTSKABSMØDE 2012
Foreningens navn:

GF-nr.:

Navn

Årgang:

Adresse:
Post-nr.:

By:

Telefon:

Mobil:

Email:
Ledsagernavn:
Deltager i:
Fredag til søndag jvf. program

B

Lørdag til søndag jvf. program

á kr. 750,-

C

Lørdag ( andagt, march, kaffe/te, møde, frokost incl. 1 øl/vand og 1 snaps og festmiddag - se program )

á kr. 750,-

D

Lørdag ( andagt, march, møde og frokost incl. 1 øl/vand og 1 snaps )

á kr. 300,-

E

Lørdag ( møde ) - Kun Gl. Gardere

F

Lørdag ( andagt, march og damefrokost incl. 1 gl. vin/øl/vand og kaffe/te ) - Kun ledsagere

G

*) Besøg i Minibyen incl. bus
*) Besøg på Telegrafmuseet

á kr. 15,-

J

*) Frokost fra Kuff’vognen ( 2 sandwich + 1 vand )

á kr. 65,-

K

*) Guidet tur på Volden ( incl. kaffe/te )

á kr. 50,-

N
O
P
Q

2
N
Æ
T
T
E
R

Hotelroom - Double - 2 overnatninger ( 2 personer )

pr. person kr. 275,-

Morgenbuffet - 2 x ( for campister )
Hotelroom - Single - 1 overnatning ( 1 person )
Hotelroom - Double - 1 overnatning ( 2 personer )

1
N 2-mandsværelse - 1 overnatning
A 4-mandsstue - 1 overnatning
T Egen campingvogn - 1 nat incl. EL og adgang til bad

V
W

á kr. 1.100,-

4-mandsstue - 2 overnatninger

S
U

á kr. 900,pr. person kr. 350,-

R
T

á kr. ?,-

2-mandsværelse - 2 overnatninger
Egen campingvogn - 2 nætter incl. El og adgang til bad

Morgenbuffet - 1 x ( for campister )

PRIS

á kr. 60,-

*) Besøg i Bunkermuseet

M

ANTAL

Gratis

I

Indkvartering incl. morgenbuffet:
Hotelroom - Single - 2 overnatninger ( 1 person )

PRIS

á kr. 300,-

H

Ko
L

ANTAL
á kr. 850,-

pr. vogn kr. 250,pr. person kr. 100,á kr. 550,á kr. 700,pr. person kr. 350,pr. person kr. 175,pr. vogn kr. 125,pr. person kr. 50,-

Rekrut (ter) m/k - minimum 10 år :
Navn:

Alder:

Navn:

Alder:

Navn:

Alder:

Navn:
Ko
X

Alder:

Deltager i:
Fredag til søndag jvf. program incl. 2 overnatninger m. morgenmad

á kr. 450,-

Y

Lørdag til søndag jvf. program incl. 1 overnatning m. morgenmad

á kr. 325,-

Z

Lørdag ( Rekrut for 1 dag fra kl. 8:30-17:00 incl. frokostforplejning )

á kr. 100,-

ANTAL

H

*) Besøg på Telegrafmuseet

I

*) Besøg i Bunkermuseet

á kr. 15,-

á kr. ?,-

J

*) Frokost fra Kuff’vognen ( 2 sandwich + 1 vand )

á kr. 65,-

K

*) Guidet tur på Volden ( incl. kaffe/te )

á kr. 50,-

Æ

Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter 2. marts ( Gl. gardere og ledsagere )

pr. person kr. 100,-

Ø

Gebyr ved tilmelding og betaling modtaget efter 20. april ( Gl. gardere og ledsagere )

pr. person kr. 200,-

Å

Rekrutgebyr ved tilmelding og betaling efter 20. april
Pris ialt for deltagelse - Indbetales senest ovenstående datoer

pr. rekrut kr. 100,-

PRIS

V

V = Ønsker vegetarmad

Ko = Kode til brug for tilmelding via mail

Ko
A

